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4 ۱۰۰ > 
 نالئد« نونفو مولع < قرهراقبح هنادىم

 ؟ ىدا رو لوا شارب ودوجو هی

 یدنا هسلوا ر وهن وشر یرب ره J رناسنا

 روضحهدلام و و e نونف و م ولع

 قمامدنلو هلس تب nb یتح لکد تحارو

 اناک لکد هد كت رشد ارب ز۰ یدار ولکمزال

 رویلبا حجج رت Ghee ودعمهسیا ندنتفلخ هلب كت

 دو ها ۱ نوسل وا موذع«یسدنک نوسراو



6 ۱۵ $ 
 هدافح یک gil وا افص هدایند و توا

 Cant و افج هدرافصضعب ge ۰ردراو

 لاح 9 اما ۰ ردحدنم go افص هدرلافج

 كحهدا تریحراج ود ه یمهردلیچ یز
 ade ءان ۰ ردلکدندهلوقعم ريغ لاوحا

 هل وش نده و ؟ شلوا هلو نوچ و »
 y ds یک هدوهب « } هد شمال وا

 ا دلا یو ب ويعا تافتلا جه

 ۰ زراشءزع راقرج و هز« راک یونعم و یدام

 amy زکلاب یتروص وب كن هل سم
 ۱ قو q ردولو gam رانا سم ییعد

 رکا ۰ ردیاب و هصسهفاک دل رانال وا لفام

ayهسلوا  galقیقدت یتمکح ی۶هدنقلخ  

 امکح نیتقدم ol هدبا لاغتشا abl عیات و
 یهراسو هیعتنط و aol ر نذاوق هحوب



۳3 
 هنسدنک_ییسدناسشرم cle fa تزع

Gi?8 یارس یکجهروک  ome 

 نابای ینو ؟ رول وایمهاکتماقا هلب ود هسیا
 ارعا والو » 1 شعا اف» رح قجا هب

 8 ییرواوا رهظ» هقیدصتر یدج هلا
 هدنا نوا كەر هدا روا يک

 .ارتساو روضح بابتا نال هلوا نک

 ۰ ردلفام هسا 9 هدافتسا قم ندنح

 یسیدنک د ر وهن وش ر الاو

 ۰ رولوا
 ردق هنام زرب هنر oe و نوڪ ا مزب

 ره ید نوجا 5s TE عاتم

 راهدعاققحدل وا رهظ» aint el لقع

 دسعاوت:نالوا Gabi لباقز « ردشلنوق

 .زروا وا Ce ندنامعاتمعابن الا 4هروک ذم



ip ar POO, 

 ~~ د فن

yوک ۳ ۳-7  

5 2 1 

۱:۲ ۶ 
o>) gs وف Aust! یرانف افق ¥ L385 ربع 

 یرازو.وا ېا Dy وهن وس F215 وا

 نال وا usr 4 ا وع ار هلیکید Aid ها

 At oS یس ورلبا كنور E یھارھش

 را کح تابا as y 4تشلا pe وک

Byesروا وا یتراتحابف 4  q 

  Mlaوا 2 شا هد زاب جا 948

 ندزمط و مس هردام حر دوخا و ندهنس

 ۰ زراو یدع ۰ Sal قو هدلاعو زب لوا
 | let ندتعاس Bey Tee su SS وص

 Sa عدد یو قو هن ند امو

 ورا روک لاو دس نر وا ندهبدام

vill, 9 ey ait iSر  oy Xo Oy 

 رب ردیک  GS peg! beyریا ۰
7 

  Faرکید ند ارس  | pwندا تحاسس هب



3 )£19 
alloyر هقشب هن كرلناسنا نالوا شک  

alleتعانق هنکحهدیک  Ogle gos BEI 

 Ls Seb gl لئاق هتنساش كوو
 ]یی دات ر (Grads ذاا حور ٌهناخ

 نودام فرص ۰ شعروک مزلا یدوحو

 ندنانوکم نوسروط ab وش یلاوز كحور
 یتفج هم هلوالئاز ,de che bi كنهرذرب

 مکح هدنس هحرد ۳ تاموکح

pkرو نالئد لع +  File cell 

aad gleشعا ذاحا رانف  aes! 

 رب ون یهارهشرب هل وا اه و جار لوا

 یتیدلوا لصاو كهاره شوا هکردشعا
 او ae نداد و ےےیعلخ هنشلا ل رم

 « ردابقع Ale jab) slatel یشدل وا

 یرلءاح cpl رون نالید لقع اما



1 ۱ 

۱۰۰ 4 
 Ss تقلخرب ادعام ندنو ۰

Sayو نوا زم  ule۳  

patedمی رلید ه لس داب هسا  

Ss! C iz 2 sna9 هکر ویلکم زال زم  

pth blasts. Lis 

 ندتقلخوهدنسهراد ناکما رر وهن وش

 یعحهنلواب و یمیدسلو اهد ملا عر لکا

RTAهلا تڪ ندنکیدلدا عانا  

 gree ندنغیداب » ۰ روبتسوک تدح

 رد فت یایمس یک ە دنس هج رد « زالوا

ou!ردق كح هل  Jaeیبحاص تناطف و  

 و نما وب Satin کیدا دباو

Ole, ۱اد هنغیدلوا دوو یرخا  

 tle هعغاتا جد ییاوعد نالب دا (

 Walle y هعس روعاتنف ۰ یدا رولو



Aah 
ee amy a\_-olpel F225! argte 

0 q ردا a) las هد هب 

 4< « رداکد لوم نخ teh وا ص

plas٠ ردنا  

 : ها زعا تعانق ر وهن وش اب

 - رواس ,alls وهن وش bo ےکح

 هرب یکید:تسیا یک یک.درب و یی رلط

 لوئسم ندنفیداب » ارز ۰ رردن وک

 یکیرازوس لر وهن وش یزوس « زال وا
 ۰ رداکد ندرازوس قج هیلوا شختعانق

 لوئسم یناص so رتا روهن 9%

 «نوسرغاب راب زاب ۰ نوسددلاح هکعا

 «نوسلوا قشع هسرولب هلا باوج ر

 واع تروص ۰ قدلو قول یتاناکز
e 2 4 94 

‘rac 4 & “al ania هاو 



x ۱6۸ & 
 ود اخ هدهد هح ول Kae ا dn رزوا

 ۱ a هدهد هلا د ص زکغیدامط یزک هقرا ] رابم

 ددل وا 2k وس Al کما 1 ی و

 Sau! pus یش یکی دتا در هلا زوس 2

 تیمالسا ید یشیکندایا cy smal و لوبفو

 34 وا قح كس رسا ۰ رونا و شوا

 هد راکو ک !SIL ود هللا یکیدردنآلوبق هر

 هکر دلکد و ots , ee ردلکد

 (a را قفوم هد رط 3{ لس و٥ ك رب و

 زمتیدزاب یک یکیدید لر وھن وش!نوسلپ
 روصح جد همل ا Aino در وطوا <a ول

 Oana al وا مولعم و د و °9 هدا رظدو

 هراکنا یدوجولا بجاو وأد رو وش

 gad yl و !alg ردنقم
 1 تعاخ تم Ke 3 a وه- وس ےس لب وا



% ۱4۷ ۶ 
 تنایدهدر قرهلوا هدهحرد یھچ وا

 هلیسح زغب ولم اکا هکروشلو هیمالسا

ey ack Lam3-9 یزعاعا  opel Jوشراق  

 S594 جت هغ وب هداوعدرب هارد <

 Ob NG 9S pe یواهدننهد طعف ۰ ردف و

 ییدو رانایلوا ی شالو كاسل ر =

 تیدومهسدا رارول و ا! كح هکح sade عفوم

 Brat هدوریک pasa كن ارصنو

 ها ره هنج AES یه اقا قحا كتحو

Klقبال  dyمکح  esاهد ۰ را  

chهازوا  ato) Loma Kee 

 ی وک ر وونب وش نانلو زممصخ هد هثحابم و

 كين رب وق » نوا راکناو در یتیهولا
 ۰ یدلیا درط ندرلکوک قب ر دراسیاک

 ۰ ردرضاح هدر ره هللا بانج ءدلاح تةیقح



= Vin $4  
 q «ررراو ردق ههجرد كجمسیلیا قیلعت

 كنه وامها نایدا قحهظحلم وش

yالقعهن در هرزواقمالوا قح ندییسدح " 

ad,۰ ربا تیافک  

Aaییعل  pa)تانا  ad ; 

 نالک مزال GL ge كنب رکیدکی یدرد
 ی) هم یس هل ترد |Su_m و تاتک

 نوع رعد eels نالوا تولطم یلوا

GEندقدلوا فاوو  aedراندو  Orb 

 ولردرب كرانایلیا dl ed قیرط
od o>قرهسهل وا ماد  o KI ASE 

 هده( یم موا be یرلود لوا راحود

 ترابعندنوشیوقهدندنعیناب را هکر ونل وا

 هلوادع تسهر دة هن 62 قح ند هند ر نانل و

 ۰ زاملاق د موز ٥ زمکلکش | نیل y یتغج



CE OR IE: ee 

 " قا ۰ ردراکرد یرکجهلیهلوا لخاد
  pal etl yتاک  gurl atlردوا

 هتمکح ۳ كوب  jaiده سناروت مک هک

ge ESE cee نالو لخاد هدندادع 

 ررجر نوکو  9.1! osفرا عم هد

 ةت هتراظن  eel eaقالخا هسلوا
 تادا و & tae gماش الاب ترا

  ptو زاوح دن , (feralردراکرد ۰

ofl geno قاوا تاروت كن jal_b , 

Ole!راکنا ید هحرلنالو هدنتب 5 8  

thy ۰ ردشلیا S592 هکادا 

 زوک یسهیعطق Alive“ تیفرحهدر هن رزوآ

 نسح SS كراتاروت any gly gS هتک وا

 یراتبفرح رک وی راتشاطمهج رد 4 دا و هقلخ

 هل یبهلماک تعانق نوچ ارات داع انا هران وب



 ۳۱ دما ءا 5 يدا شط هناسنا
pileشڪ هلم اک تعانق یش ر « رلبا تارا  

Das gsr be alد ی وا ض# قح  

gat? ncردیلماعا اشا هنفح هل وا ك: د  

 Ey Obol 52( هطقت وش هتشذا

۴ A دبا هسیاعم y o> sans e واع 

لا اما ی د لوا لوا توس زو
 دام

es 
gyلو شوا ز ادآ  (Biaما اح  thنارف  

 ۱ نالب < ھا نا. یدوجو Peary I امظع

  ۳ ۹ eAو ۱ £ ۱ 3
Bes ur! > asf درو رو 

 اطر  cei age , gle > ap teدعا ۳

  1 oe aم ) و ~ وس-هد كب و ه رد و 3

  bialا  ols laتخار `

 eS یجرکب زول یرادعم ایفا م ۰ ردف و



% ۱۳ he 
Nowy تب ندنسهعدق ماسقن الاب هب fl 

 ندنسهددح و یر الطاب ناب دا نوک انوک

 .وبهذم نالوا قالطا یو بر

  | aeیقسحا نرد هکوباح ؟ زکسسرالک
  OLتوسل فا را تقیقخ

 یک یغج۸ بیم هلوا نک یدد علو عو

 . Ceeقاوا ترابء ندر قا

 ردندناب رورض ۰

Lilyیاب را كس ر ره ندنایدا  

 ندلو یرفدل وا كلاس Cus قح ند

 ره bs ۰ راردنا «RE gril ترابع

Ae alیک یکیدم هل دنا در انس  as 

 hae مدنلوا هدملست الا یلد

 یسولردر وا Mol Aye نالید قح
 یش نال وا <o ند اغ هم هنل وا روا



% ۱۲ 6 
 هاره شرب re لا ی ۵ ?yaw ید

ooوا هکردس#  abرود وش  ee Wey 

andه  ply pSییهاکرذک زکات یک  cand 

 بوسلک قحهعفد جاق رب كرنالوا شعا
jasa b Safه  pohل هکلب «  

HLT”یوام  Cut ablنیت یهاکرذک  

OU glندنرزوا هارهشوا  CL at!دنهم . 

 ندا اضتفا لرهیلشیا ۱۲ و القع نیس

Jyزا هناففدم تاداړتجا یی  dpهديا ر و  

ou!قلوفروف هن رار كجهلوشودو  
 هاب هاب ریش یک یریوک a رارحابمالتاو

 . هل هلوا قفوم هلزانم عطق de را 5

 ۰ ردشلریدراو aise ar < یراکج
Yo »رالک اهن نامز یکدلید «  

TGو » هعدق » ال وا  « ob A>هد «  



۱ He 

Sei 8 sje Va ةا 

 ندنف رط یلاوسحا نی ج زعم لر ومش وش

 نادم ا هر کهنکیدلربو ربح  olsهب هل

 یکیدرسم  FIG) pbمن کا هن

 نانلو < [Aهفرط رههلس ندنفرط  gbیر

iS یکیدلیا Sheth هلدازوا Se 

an SIL etl را هد ودر راک وا ناب وف وا و 

۰ acer yl و ردف هداعزا فج aal y توت pole 

 هکوبلاح  slgكتك و لقع هدئح اب

 تعانف هرارکف قحا یسانعتقم لوب لا

 . aو , eeردکعا شن یر هطعت ۰

 هدأ نییعل بولوپ ےک یراھبطقن وا نکل

4 EET. 
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EF 
  aioeو مریلا هر « هکر | هر د رب

Olt Oa bi هطق « نوشفح « 

 رز ما حر سما يه ها ری

Re AS oa i وا eas Del زف هنفیدل وا 

  tack glaزاتسو ربویتپ وش وللث»
er fell مدع A UY وا هدکلتسم وا 

gee ave رانا ftp 

 زرویلیا ۰
oe 

9 

 « يسحر كن «

 ضرع 4 lth ید لوا ند و

  ثحابم هرزوا یعیدلوا شدا ناب و
 ۱ sy رواز وا ردو وا:یک یرد شاب هم زفاتم

۱ 3 

aS 
Lae ۱ 

۱ 

Gh! S545:اره  i oatsتا الت خا: هرک  



% ۱۳۹ + 
 ندرلن ال وا وشعم هلا ف تو۵ هار

Elو وا تا وما رح  CP Sets 

iheردیسهراکشآ ناهرب كن هنا  . 

 ap Wel تم Sahl عانا تقیقح

 افص و قوذ .دندر روپ وش یز
 ءان ۰ ردنا aby ندل نت هنتفاک قمارا

actedنوت لکد نوا قلوا شا  
 ندک & هاد و هداه شا كناد وح وم

 هسا نددوحو كناندو .roe دیسدا

 تفا چی ine كس Fives ae رب ,ییمدسع

 ibs ر یکعا تابا هلل ةبسح pel وا

 طاهن هاهو ۹ ۲ رظل طه داعم

 یک یو وش ه4زرویعا هک ام ندرظن

 . وتشوف PU gy AM هلب Joye ندناعا



% ۱۳۸ ۶ 
ean Seدا ران اڏا هسا وا قحهنل و  

 تخوضش و و نایبهلوا بیصن هنعوچ كن

aaرع بوراو  rae ya 

 رکا ارا وفا و روک يقاس

 وا قوه olga هدا بقع تابح هد یدوت

 ید روالو ATS یکم yee ییعد دل

 یهدعاح ره ردق هر هک را و alt وحش

 روات هدنادر تاذلابیرب ومد وش راف بنا

 بولا یجد ییلیسل و سفن هدهسدا

 Pilg felis glia هحاید ,N jo و

KS 9م هل وا ردتقم هب  Siنظ  i Ge yA! 

pulنامزوا ! راروسلوا ردتق ید  

 وقعوا هکرول وا یرالاح جم یراهرهج
eekروط قح دم هل وا سهم  

fostبیذگت یروهنپوش هلب  Jot! * 



& ۱۳۷ & 
 شمت ونو ندقوح ییفلنوغ رو دز ودنوک

 Agee وه وش ه رد رز درعاوح نالوا

jad «7 حاتحار دل وت  lacلد ]وا  

 G یلکد هلبوا tat shi راسهتخا نوحا

 دلداهسل وا شک !هظح الم ,dal 23 و

 ی fae ها تا دب و ohare وپ

 ناو رظد لا BAT s یکءامرپ و

 - وح game) رد وا eo, cS نامز وا

pamو ناح نرو تا ی  Fyدلم  oe 

listقل  er gba Fy gah re 

gue ۳ 6دهم تا  . ayالعا ۳  glob 

 ۰ رب. هل وا "CS hues ae YOR هس ريب

 ۳ iy هکرد هکر د Ê °5 وف لصاطا

 رب وهتت ga رامتخا ر نالوا شعار دقدنب دا و

 هد go وا ند ناب را db jas راکددا یک



> ۱۳۰ & 
Lalهسا شعا رویغکب ردق كجا  

 مودورپ sal bs ۰ ردفو زج هد 5|

eeدل وا ندایدا وا ہد ےھ یر لعد  

 هدن را ن 32 یدک als هد لاح یراق

FoR)یییمام  polفا  yg) 

 وری هفا ربعاو هد chloe قوچ oh ربا
 ۱ ۰ ردیلمالدا هش هن راقجهلوا

 تشي یعا سم ردق هما شفا هدرب

  توالکو یسعاسلوصح قر هنل و هدینسرپ

 -وح هدنس gab شنا و .pe ا

paoکوبا كن  Heaییسه را  aac)ل 92  

 cel de یراک> وک E یعیدل وا

 یتیزو هل اد ندکمردشکج یتغی ییلافص
 ord راکشزا وه ردق هغماشخ وا ییرحاص و

Gases ah feyقرهردنرا در دنرآ  



¥ ۱۳۵ 
 هقشام هد نوسلک روهن وش نامز

 E Osu bas رظا م-طق اس

 یفح هل وا لوا 3 یساوا ا ۳

ant XS |و  AS 

 ها وا هللا « ;E EB ےکح رعاس

 ۱ BG هدا هم وظم یل هح ول رس » میا

 لیدعت و حالصا لہ یلاع هما وا دالا

Sealه دد رص یکیدکود بوبا ص  

 3 اب اطخ دن کید وب

Je le laisserais la meme 

si j’étais Dieu. 

on"و هس یس مدیا هل وا هللا 31 «  

 وس 9° Sess « ex روقفار هدلاح

 Lele ع هلو on نالواشمروع وط
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& ۱۳۹ * 

 - (dan وا ope 4 وا یک زمگیدهتسبا هلا

 3 ةة وا SS a هاد D مد

 دسا وا poll 7 حوا داند دوخاب 4

Laینا  Sylقەسروص هد « یدا  

 ot gal رر و باوج هن هز اېچک
 راهلرکش رلذح و وا وش لکد اید لکد

 رول وا و ih یدا (Aw وأ شماطارب هلس

ba)هنکج هد 6  S|۵ مس 4 + وش  

 ر ل لملتاط و *] رقص و وا 9 هسروبدا

 یا ندنكوا كغحوح ییکحهناد

 نام وا هاف و ob رف هدنوسهتسنا

 ! نوسقاب

 نانو هدننداعس رام ون كن رع

 Hl وا یرسح* یر دنامز رهن كمدا ر

abl Glلحصس>  odd asl,یییدنلو  



% ۱۳۳ ۴ 
 زعادعلا aba هد لاح وا هکزرول وا شعا

 © زول وا نوک ونال وا pole لا ها

 wlan هبذل ردک اب وهردک OA SS و

 شا بسک درظم زرظ تان یه

 یاسا اب و ناقص ناح لصا هکرول وا

glهتشیا ید رک اب ۽ روضح ندا  

 ۰ رولیدا روصت هل ر وص وب

 یکج هيء هن کب لر وهن وش یناساک

 PEL بیترت هددزجم و هب وع رع تروص

 هتل gab سد و یلاعت یاب GLI و

 نالوا صوصخ هلاک نس هکاهک هناسش

SL) Alb,هكردشالا ح رط رلقل رابتخ  

 5S نولمهلنونح كنر لر وهن ود ناو

J Jpg ticle teenووا  
Jal Ga pieلفطرب نالی زاص هن  



۲ ۲ % : 
 "كناسنا ۰ رولاق GUL ض 2 Ok هلوا

 هيلع ءان ۰ ردهد ره ABIL یرع یکنود

coleودر وا نالوا  WS gab = 
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 یتسهملاو تاهح نالوا نونفو مولع زکس
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 مولع تادلاب هسیا یییلوتق یابورواو
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Slow!هلا یموم  ee ees 

  هدنلاع 1 وروا ن وت |MK osaai رف را

 هدنونف و مولعو شعازق ىلاع عقوم رب
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OF!داهلاراشم هروک ذم لاسر هرزوا  

eadندکچرک كرثا و هدقدنلق  iS, 
 sete رت ا ا هنسلوا راتعم ربا رب

 شادا پیست ندنفرط هقرسشتسم "هلضاف



 6 هدافا رب 9~

 هدهسور Us هدع رومسرتب
 / لها ق

Clر  OS NG) 
  3 ‘avsیادم  jiolsءاطع ! yb aiفود ۳



ere eg 

yeda, PE wile 3K 
8 

 د : sth « در

 ( نونفو تیمالسا )

 فود ربا هللا ءاطعیسردم و ماما ع غروسراپ

E E AEN 

 1 یرلحرام
 تدوح دجا فد ه هلهد راک مادام

  هلیتصخر تنسهلیلح تراظن فراعم ۱

Yet "ءرکصندکدلدبا جرد هنسهنزع تقیتح  
 یدنلوا عبط یخد ءدنلکش باک 1



 ٤ ؟وکسرویلط eer یونوقآ رس » ۳
 2۳ اعا زز وتا ley و نوچ

Pe eeزع هتشلا  enیگ روس نب  Eكرك -  

1 mes 5 as 

PLEA Sg “odie ae aeهع رلث راق  Eعد  

CL Fe هدسراتفک ale nts? « get, te is 9 7 

pol مرابأ یگ E دعا یاف عو 

i 3 یراق ۳ 1 ENT 

date |تح  

Ae 

® 



 بسا هوس
au Ss aeتونت » لکد لا زق  » Be 

E 9 ctوشود مرونوشود ۰  - 

siete ne uy ae ee 
ueی وب  

 . دل by كردىا راتیق ۲ هیهرواجم كلام ۰ ردیلعا

 تز ود تا دیبا ناو هرم gga تور

 1 tlie رب abl as ندهققد ییدک

 SS دن زوبمیانصو تعارز بو ab راص

 درو یکم لک هراناو قناص SY وصح

 هنیرایک تراج !Usd قلا lel gta ماخ
 Shy كوس (jes نایک تا

es Ube Sy ekeج اقاهد اڪ + ردشعا  

ea San.ا تإ  O ghل  

 es JE ا هد نمهملاع بتاکم "1 Saab یی

 مع ی سا هر ملات ام نا
 هدرلرویتسیا Missy Godel لمعلاروتسد

Sokشود ینسهراح  leyهحالوا هدشلو  

 كلا رصح هنهلخاد تالومم 6 راک ادق ا
 ق رهشیقل اقهعنم هد ی نلابخ و ورا یک که دنص وصخ



SUSE pH Eee MNT Hy oe eee fie E tee 
SRAM Tate ۱ 

۷ 5 

 تم
 ال و وا ag) AD وم هز فک و رام tal هلس

‘2 

 کرک دی تن واعمو یدح ی هل هود وشل

aeوا سرد دم هک راز  aulهر ور و رەق  

1 
 8 ےھ !edi Le sla تعس و همانا ۰ ٥ وق

veرد  cai An Amمب هداب  

 ae ad ےہلھ ا ندحراخ هن ال ومعم

 aa اهن د یتبمهتب ر وج یی د تس وک کانهدن دح

  edgingرروبج هدعیانم ندحراخ هل ۰

“Sb Usتولس هل هدف ی  Lsاکر  

 هحراخ awlll ندز یررلن و ۰ زرویمهنلهدیاف

 SEE در نوتاص
ae yl Bleنعدنک  tleزروبلس  estكلام  

 عدنک "SV رشدبلوا جاتح ندهواس

 5 . راخ TT ك رغ راج 2 ص ص ر ۱ زروسدنا بلح

ttرالا هد  EA)نکا هل  

 وا ه ده رب Sole * on دل <;

 ا كناو وراد لوس

 = هیضرا تالوصح ار ز ۰ ۰ ردقوب ig ا



eS 
 رووا ق ٠ چه كني راتموكح اپورواطقف

  styقیبطتهدندزن ! Ostردشماذلوا لوبق .
  ۱یملدابم ٌهقاطم تب رح  SOS yeاب وروا هدنوک

  1لوق هح ! eae otتلودره  Geتلم

 ale oe هد رل هن رع نوک ره - ردقوت j تن

 هرتاسو At "ید peel تراک able میانص

 زود و نیو سام
 سرد هد رسک کوو ماد ٩۳

AS 1لوس لا هرس » هد درلاسیلک  bo palate 
ij. 

 تاقوط هرکعاش و PS ge ناجولدزا 1

 woe !رکرب ,ge i bl زکی دا هرات اد وا
 ا %35 هرلتعصل و Less ob رب و ا

 0 نش نت ور وا یا "هدعاقری |

 ! لکد هدنتروص Osby ON قیبطت 8

 ون وقا تیاعسمادآ هد pale بتاکم مز

vlوص لا روتسدرپ نوناقرب اب وک كم  ods) 

 زوته کز ۰ ردنح وم oot ae یشدا قلت و

 هتامز Ha لکد هدن {le رل وقو یا 2 3

V = ۳ i 



\ a س 
  Bogle؟  shy Apمادآ . delو وا 3

 نکلاب تقفاوم یکه دنسیم [ gle AKG«ردنوجما .

 ردلعدنوجما لود "ریلکتا  kG) ۰هدتتلود ۴

 تراجت هسلک مزال كلديا صرف یملوا قفاوم ۰
Srl tel اغلا یران الف ی روت ۳1 رلهدهاعم 

 هکویلاح ( shes oAتب رح كتامس مادا
  Silkeوش عابتا هنسهلدابم  abرب نوسروط

 لوصا ندراتهحقوح  Galeهردءهدما رتلا هلس
 هلج زا  yb SSرایحهش  aقلوا تن وایم ©

 ندجراخ نوا ! OS tetندرارکش |
ee و یاوسر رخ هشارغآ al 

  a KSIلاعا یرارکش .نالب راقیح هحراخ ۴
 هرابحهش ریاف ندا  Absږرړو هدش وشت ٠۰

Be یءدار وا 2 یرکش ٌزملکنا ,نالشاص ک هد هردنول 

4 So 9 Bere راب 4b! Ciba: زوحوا اهد ندنت Ls 

 وا لنور  3

Bese! داده "جست del مادآ. 
 ینوکو  ASهدنراتکم اب وروا موع اقونو- 

 ۱ سب ردن هرزوا قاوا یسهربخا تروص كنيم

i 



Sa 
 ۔ الباق Sob چوا ندنکو لب ous كضرا |

 مار aa راج نفسو 23 کد موع نال وا یک

 دا یناه bls دود ی و 3

 هل رلیکو یراقارېب SLEW لب روک اغا ق

 زوتوا هک 7 هر ۰ ردیسهببلح تاراشا [

 كح لس dale نوکرب زکلاب یموفن نویلمشپ

 وا ۰ ردمورح ندهب ونس هیضرا OY وصحم

Fhتکلع  Goaردکحءدیا بلج ندجراخ  
 ندجراغ یییشا ماخ یتسهناللوق هدنرهب اف |
aکد  joke sh Jab plaسما  

 چوا كنهرتلکذا ۰ ردقحهتاص هح راخ یتالوم* ق

Aqشش روصح  Su U7?موم دادام 2  

 زک دیا مکع یغجهلوا كاله ندقلجا كنسوفا |
 ايشا ele هب هرالکنا ند حراخ تدم هنسرب

 3( jaa ر اف RS رکا ا A< مرک

 ء رروک ینفیدت To sb Alt ریلکنا بوق 1
1 : 

d 
  ۱بز ۰

el 
val 
۲ 
7 7 

  ونوقا doles مادا نوجا هرتلکنا قترا
 abel صرف یونوقا ر ce اهد ندنسآ



SL eeی  
ab} Soتباقر  e aks3 هیمهدیا هب وقت  

 ۱ ۱ just تیک ر کج

 هسا رولوا قجهلب روص als dale مادآ
 es ee BS ج رای خام

yak pall۲ یرلهدهاعم ترا لودلانب  
 | هلدابم رشبلانیب .ردیلمالاق موزل چه هنیدقع
 مک ؛ردیلغلوب نا و درک الد

 . ۰ ردیللوا ناکنز وا هسیا sal fob قوح
 x sei ین رر کی د هدنش اقر نادم مک

 ا اوو يالا ربا
 E كن 1 ارب ز ۰ ردیلناص نزن امر ا

E Ne1 یدنک و شدلوا جاتح  

 ۱ یالوف اهد زوحوا اهد ییش ییدمهدبا لصاح

saute ss slag1 هریک  

 ,n che چ كرنو
 ردیلفلوت هدهرکنا ناسلا نوجا كنو

Uo fale Sack les۲ ۰ردراو رلهش راف قوح  

 | ees ناهس ee > SS هک و

PRR Aes eet teiity AOR A ESTER TI RT 
Wea ۳و cea 3 ee ant 
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 هنذاخحما نادیم  Sasراق قلەرا ی نامز -

SRG هدهسا ee یخد :تعارز we وه 

  jeeتک  Catهاب 31( رادم هثغلمو وط

 یحهیبهدنوکرب كمدآوا یسهیموب كنهلعرب یتح
 .دلدیاباسح هن رزوا هیدقن تق نییعت هیادغب

Ree & 
7 

 CUS هلن us ناسد ها cule م دا

OV get هکراو ردقوش ۰ ردشقا  ie. 

  as 1د راقبح هني رازاب هب را تاالداىم 3

 یحایتحا ك رلکلهتسمرب دنک وا یتقد رطل نا

 قردل 1 یتباقر تریخ dyke باب را درب و
 ي ی

glee lig 4 >تن همعانص تال وم  

 بور دا مازتلا زا دن زوحوا 5( هرو هنعف | ۲

  aراهش , Dbیدصقمو هد حصولدکتوره 

 ce ارم لا الذ ابن نوا کا 1

Sha ات An 5 vag ةاطر 1 رایا 7 

 نا رباف كرازایتما ALLY و ی 1



 ر ەجرد هتبانو هج نوف نامه یبیونوقا
 BL ردت یعاسم مسقت لصا یتایفتکی هدنس هبت س لاصبا
 ۲ یراشبا عونتم hes] x تولوا هدننحاسییاسم

 هال pals ارطن هنکهلس ob هدنامز ردقهن
 ٩ وکی كنبرب رههسٍا را رابایرامدآ aan) aay ینعون

 ره ab نالوا كح ەش و دهنسهصح یدنک هدنابلع

 a دز وب هحرک | ینغح هقبح هنق وف كمانق ره ك دما

 ۱ دهسا شما نایمرد نوفهنهسق م دقم هنس A ییا

 ا لد ھار ب نو او رکص-ندنا

 5 شلوا Cole مادآ ند وق هتوش نادیم

 Boks ندنسهراس تاعش (Chg Sl هسا

 ۹ ا ,ro ci ولعتم هعنانص

 ...Bt وصخ ثكعدانص نیل ناند « یس »

 اند dale تام مادآ نالا دع ندنت
 انس ۹> ردا رصح هر هبعانص OY وصح هد نیش

Sy,یتسرپ میانص  dole ablراج ینسهیضث  



—\AV— ۱ 
a}تیمومعهدنسهرا یریبعت « قینساامهریق »  

 رب یغیدنلوب تبن یکناه ندتیصوصخو |
 تبس وب ۰ رارولس owl مهفد هلمات حوضو

 ینتیصخا كقيسلامهریق و ىتيمعا كنيمونوقا هسا
 hae وک

 ك رلتلم » هنف BA gi لغتشم تت Le مادا 1

 هدنقح ییابط كرلتورت وا dell یراتور
 « كرلتلم » جبنا ۰ ردشمری و ab « تایرح

Gassندنوب نامز  Grekلیکشت یراتلم  
 هلا مکح و یک قلاق ترابع نددارفا ندا

 ندقلوا ىف . قيتلوبآ یونوقا نف ییدلیا ماه
 قالطالایع ge یاوا یف قیتسنامریق دايز
 » لزتم Hw » هدایز ندقلوا » تور نف <

pe clas! ee)ردشلا  Aenمادآ  les 

 لاعا كنا bal داقتناو ea هلمات رادتقا رب

ceoهنف  « Blیاب » لههرئس ودنا یون و  

 ig sf هکن وح ۰ رد و بسانم اهد یلرو ب

 ارصحخمنامه تورتهساسا عبانم ه دن رطن تاع

 یونوقا وا هدلاح 2 تونلوت ترابع ندعنان



 i تا سس
 | كنيموئوقا هبشوب بولاق صوصخم هنسهبش

Cieیهدداقعا ندا هند ردنسهبموع  . 

GULوسا  Jotومش”  lene GH1 لزوک كي  

 = ردا تاتا

 ۲ ندنسهلک « انامهربف » asa, aS وب

 نوردنوحا هراسوسبلتو cds هکردذوخأم
 by مکح ۰ ردکعد ايشا نالساللوق هدلزنم

 همرادا لوا هنس كس Sl ندنو وطسارآ

Sleهکردشمرب ویان ون هلع شدلو! شالا نیودت  . 

olهرادا »  anyو «  « Jha waهد <  

 3048 !Lb SIs ندز و ردمزال كا هجرت

 ,Bll ۰ ردشفلوا هجرت هيد « لزمریدت »

olyا ردراو تامولعم هدراد هتموکح "هرادا  

 عدنتر وصایلمأفرب هد یییش نالہبد ت قحا

 " هنسلابوروا ۰ ردشفلوا ثع هروک اک | قلتلب
Ganتاحالطصاو تاریمعت  Oly class 

 | فقاو هنیراقاقتشا تروص ندنرلناسل نتتالو

 هلو Avy < یونوقا » قالطالاییع ران الوا

 ۱ .ریبعت » Gay یونوقا » هدهقلطم تروص رب
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of ر 

he 
 | هرزوا  ay othةسلارف كناک اع یشدالشان

fab ر لوا ندن آ هدنراباتک یرلتسیمون وا 

 یه دل وا  Anدل راب اتک وب  | OL a Dias iatرد -

 هدقحار وش |  lesیناعم مادآ هک هديا

aly هلقاوا یمقم كف یونوقا Gor 

 لصا هدنسیمون وا  abl ploهنتهح تراب
ma 

él همسذلاب Ser تعارر J ردبا رکا فرص 

o AKG | هکنوح ؟ نود ۰ ردشمک rere 

 یعفح  ۰ jabsهتکلم ره كنيمونوقا هتشيا
 هدافتسا ندنماعحا ولرد 93 هر هنامز ره و

 ر وی رم یک رال و

 ردیا تیافک دیق وب زکلاپ ۰
 هدننفقیتلوب یونوقا كتبا مادآ اذهعم

 یسهیماعا رم دخ { Moتولوا راکتا لباق

 هرزوا یشدنلو هدنشدصت تع كناهح نو
 راشم [ atترهشر هنانوع ال هلیتمدخ وب

 قیتلوبیونوقا یسهجح تمدخ اما ۰ ردشعازاق
 یبطع عرف ر  Ces«قیسلامهرمق» نالوا



if Long ees 
  هرکص ندقدلوا راعشت رهش .awl ردن قطنمو

A AREهم  ysهللا غواقولهد قود ءدینس هد د  

dan) | 59هر وساو  Mbهتحاس ی  By 

 8 ونح كلام دل رهش زولوت كنهسلا رف و

 . لاحو هونح كنءهرم وسا هحایسلادعل ییسهس

 ۱ Sol ‘en) بوزک هدیدم تدم هد یسهراس

 ۱ هداروا ad وا لصاو Aw راب هدنسهدس ۷۲۲۰

 , - وئوقا كوس یک وغروتو GU 9 دلوقوفشور

 ۱ هحهسم وع تور Jl هثحامم (a | راسل

ork |قرف کی ها هسلارفو  a۲ تفدت  

a۰ ردكیا مانآ  
 ۱ [یدنک یسهحاوخ Sele al دآ وسلا رف ىح

 ۰ رثردیا راخفا ییالوط ندنفیداوا یراتسبموئوقا
 دا ارحالاب یتحایسوب Sle مادآ رک |

 | !C4 4هس وا ale هرک ادم دل رلتسیموت وا ۱

gesبوراتروق ندنایسفافو تاسدا ینب رکف  
 | کج !St قوس هد aa هننهجح یون وقا هد

ee + po!ما دآ  Maleوع دید راکت ا  ATs3  

  ae Keرکف 7 2 راو < A Aوا ۰

۹ ie 



 س
 ياسا ؛رولوا یراهدراب لوس هئورت دس زو

elyیو ره كناوذ شا  
 یلحر كس pas یدننکو كنتکلع یدنک

 هنسهیقیمونوقا لاوحاكرصعو تكلموا بولوا
 ab راتمدخ نسح زاتونوا هنب راتلمو تاود هروک

cial |دعاوق یانزک هدننابم رانو «ردرلشقا مان  

 تور بونلو ندرلندیا نی ودت یهیقیمونوقا
 لباقم هنب ELE goles هنعاونا راتیئو |

bashنایعت ردقیاع تاذوا هدینفیدلواهن  
 .ردشعا

 لوا اعم CUS هدقیتلو یونوقا ! توا

 Ser‘ .ردریخا bee Fo Cole ما دآ هلا 3

 .ردشقنا ME ae? TS Sly یونوقا |
S|یسهنس ۳۴۳  SRA o>كنەرتلکنا ینوک  

 دل وتلاب Ale . مان یدلاق رک دنسهمطق ایحو سا ق

tad Fفعض  Go BE,رک هدنتوابص  
Coley ope el shay wil 8هدروفسقوا  

Jeet JI 1هنسقا  eleتاذو نایمهلوا  

 هیقالخا ةفسلفو تابداو میدب ردق ach قرق ۱



  3بوتکم یجنزکس (€
« cu le al si » 

 ! یراترضح مدنقا مر کمو رزعم

warوتکم۰ مفیدلوا شمزاب ردق هب  BL 

Cy,لوغشم  OLLIا و قترآ ی یونوقا  

 . نایلیا اضتقا نوجما eh, slash هدع وتکم
Chl Oe ts a kadار دزد  

 ۲ توت تولوا Goad’ O58 قبتلو یونوقا

 . یاغتشا هلبا ايشا عیابط GV gb ندنسهلئسم ايشا

 E یافت شا لا bts: A رقم ول

 . تبات یس رب _هلتهح SALT ادب قلعت ههیضای ر

 _ هلوا بحوسم كنف Sly نالوا جګ یرکیدو
 نف هدنلاح درج ندنوئو تڪ یراکحهلسب
 ۰ ندشلایخو نظ كنباب را یدنک فرص روک ذم

Sole۰ رولاق  GETغرا یخد هبنظ نونف  

 ك ران دیا لغوت EL علا هلا هفارغحو

 ر ره تودا نیمأت ین راهدافتسا كوس كوس ۱

 ̀ لاصحسا هرییدت ولرد هقشب رب هروک هنامزره و



Pets cave 
ar Wee ك_ملعم wl هد را هلځسم قوح 9 ek 

 |  ahiو حرش یدنک یغیدلوا شلوب لوصو

 ردراشعوق هنادیم هل راحاضیا ۰
 |  Anzمدنفا  Iكتسيمو وا لوس ج وا هرس

 هجرت  Jb» So Weكحجەدىا عابتا هنسیکناه

isn ۰ زکسرراقبح رولو ج الف قیرط هکهسلوا 

 مادآ  Bay aleاس رارمه ر وش جد لو

 لو وا 0 ردوا تفثک هدتسهب |  eKنوجا

 كشیا ۰ ردیلوب حالفندکحرک  sexyبوتکم
  aT Bhقیلعت ! ۰ poseاتاذ موتکم وب هکنوح

 < ook) Ud 9 yaa Aیدر و لالک هردشعاروا

 مردیا اجر یعوفع هسا  Bb ۰زکتیفاعو تص
 نوا  Slotصرع یهناصلاخ  ablمالک مخ

Ap |تح دم  



 7 ee نایعد Say ا تند ا وش اب

 3 کج دیاگ اه اق ودم هن !gle ةر

 3 ر هنو مق UN ومق طقف ؟راو 355 ونق چاق

  ماقرا ۍش نالوا Geen! Usd یرادقم وب

 3 وش » هکرولس هل وا ید AL ۰ ضەلوا هبد دع

 ا نکهسیا رد « راو ملام نویق قلشورغ ردق

 4 ۰. Sy Sol شا نایعلو میقرت ییرادقم

 Bf هدهدنب راو نوبق كيل هدهدوس كلذک

 Bold) G4 ررب Gir زکنویق dy كزس نکل

 ۲ ندادیل ررب Sir ASE Sal lal یللا زوب یدب
 درب هدیسیکیا لنمرلوروس ۰ ردنا ارل زویش

 ۱ هفشب ندهراب Gla ی Sosy هرا طقف ۰ ردنور

 ۱ رول لوا
 ۱ ره (Goon هفنسص چاق رب gk رب كيان رک

aryهفیطو ررب  me Ui۰ ضعب هدەرص  

  داکنا لبباق rte شلوا راچود هراطخ
 8 ۳ Qe hile Gls Slt ba ۰ ردلکد

 ۲ تقیقح ندنراتدلوا GE هناراو نبع 2

 | ۳1 ییدلوا هن دقن مکح لباقم کاو تورت



—\va— 
 oh مکح وب oda ییهام ?taal Shas ردق هن ۱

 هدمهسلدنا رویا داف نوجا مفیدلوا شم

 ly .شغا تباعا: ردق دب دیو نیسام ۲
oAزس هکمراموا  Fo۰ زکسردیا قیدصت  

 - هلوا رسیم هیک نات هدنر وص یعطق las حً

dt igh tadكدا سبسو ام  
 نالوا BET ندزس هدنالدابم ۰ ردلکد نوچا |

ayy yشلرو لباقم  Foye Spree, 

ag yy Xs 9هل | ناهرت هنسهقثب لباقم  

 دنهر وب اب طقف ۰ رکسقحهلوا <PU o وصقم

 Maa ره lack ندا ؟کهسا لکد كلام |

 .وهسهدرلهسلا تورت oy اعقاو BT زکهسلوا |
 نال والومقمو من ام و ید ا دتا یرلتس ۰

 کیدلیا ضرع مدقم ندنو .ردلکد ندرادهر |

iادعامندهراب هلهح و ینیدنل وا ناس هد هدناحانصا]  

a 1هللا رلت ور  dala۰ ردردعتم  



—\VA-= 

  Seكوكو نوتلا نالوایرخدمو د وح ومو . :

 یتورت كناسنا یرادقم مقادسههمداراولهمیه. 

 یفیدوقواطقف ۰ ردشمزابیانزک لوا كا ینفح ۱

 كتلم رب یک نمراتسیمونوقم| یکی نایالک ا شلک |
  ae Ce«تنیا راق هزاب ردق ۴

۲ Kos se ws حفل ردقوا هدندحراخ 
۱ Sete ناز بحوم نوجما Sees 

 برقن هیانزک یبهعلاطمو رکف  hIهلیوش .
 جاتم نوسروط ( psیسیدنک یالوصحم |
  UG) aنالافجاتع هحراخ نکا راو |

  Ge Gl.وصح هني هسلوا كلام هلبب هنوراق ۱
 1 شما Seas jon ade leg نسل

 | u ۵ھ یشید افت رعت ەراب كىن زك

 | هراپیان زک ۰ ردندرف رعتقح هیمهنلوا ديما نم
Usd!هلیسو " doleندقلوا ارثوعب لدو  | 

 ( ookیورترادقمو نهررب هدنلباقم هعونتم مق |

  deslقررب نوجا  Slsیمهسیاقم كنور |

 ردسایقمرب نوجا  eeشمر و ۰ |

 فارتعا  Spalيش 5 Rk GHGد



“Ei my 
 نوا یری ایا و قرەوق هننهذ

  ۰تلود  esa alدللوش كلنا جایتحا
 كرلن ویراهراپ نلیروتک هه لام ۀنیرخ نوسروط

angler بابرا وا هيد رارویقیج ندنرابیج 
  ne | ieee nl eelروهه تاپ

Sa LY دیس age ae 
 هج الوا نامز  Ces 4 S338و هليسهیبلق
 هتسیقرت كنیعاسم بایرا  Gereبودیاهدهعرد

ULL Gales ashes sty) لاوحا 

 صخفو قیقدت ( Oseشعئالوط یراتیالو ۰
 رق 950 هتشيا ! gateیسهدیدموهعونتمتاعینت وب

 | ۰ Bath هنیرژوا
 Lobes كنابندعم ghost Ss نوتلآ

 pate gt نانید » تورت »كناکوکسم نالبپا
 مادآ یسامطع تقبقح یرطکدخا لکن

 Al Fob 8 هتوبن نادیم كليا لوا ندتیاعم
Bes Says Seیک  G41ند: لوضع  

 بودا Ol) Seoul لکشت هدنرزوا ریش

IRرادقم یو  desl gh AS geلس  
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 كنبیدنک هدنصوصخ لیوح dosh ییهیضرا
 یسابابكيانزک اریز ۰ !ale gals قفوم
 oo ght هدک le abl طقف تولوا تاقووآ

 قوقح هکلب لکد ندژلندیا رازی هدیرلعقسم
 دی, یو هيات ر ياا د مم

bo!ندفلتافووآ نوا دنلوب ندفاصلا  
 كلام هکلتفح رب ۰ شعبا ’pala یش رب چه

 ههحور ردتقم ase lol نسح DI هدرب بولوآ
urleهرادا كکلتفح ول رغج داق ا  

ppt Glia’ awهدنص وصخهرا دا ۰ شعا  

Co) aru”۱ ۰ شوج یا رک اوسنارفنواعم  

 oo VS یسمالشاب SEI قرف یهایسو دیفس

 ندنفب دلو عوقوهدراروخآ هدرلسموک هدرلذعخب

 EAS Sb ۰ Gk ردم رب ندکدرکح
 ین راشیعل نا هلمسهرا دا كن رلکلتفح

 یتشیعم لاوحا هدكنوشموق ونوق بتوع وشود

 هلرانم Sickle + fel bl قیقدت اعاد

aeهلا هیعانصو هبعارز روما قم  

 نکی هدنشاب جو فسا راد دنا لاغتش
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 | -ود وا هنب ندتتایدأت تلود نئازخ aly هلکم

  eryثبشت هرم تاحالسصا نکل ۰شلیا 3
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wy نیافس ack لواندهلوق Vol Dae! 
 دوح وم هدرابا هلیسهس  erول  Lessرک 4

 هدننامز ربلوق هسیدا ترادع ند هنی رلوادقم كن

 یا  Gadهدایز  whyهدلاح یرلقدلوا شلبا
-\ Aga یلوا ندو n 5 یانهعاو فراصم 

GET ردق هیهحرد رب Cyt I الصا یر 
 ییدلوا  Awad"هوق.ردمللا هتفد رطن یسهسرع

 ندنلثم یکیا یسیلصا دوجوم كنەيرحمو هيرب |
 زا ندیکلوا كفراصم هدلاح یفیدلریدترآ هدایز

 یفیدلوا  ULEربلوق طقف ؟ردیلکد تريح 13
 هجحمونوقا یرلافتک | هلا هسنارف كرلنالوا زسن

Ail عراع tics هجاعو جراسا اف 
pats! ندنکدلا ذاا زارط هنسدنکییغفح 

 هنکوا زوک تمکح و  ashy gSنالک هلوصح
 ۰ رذهدکمر و dal فرطرب ید تربح

 سبات هلسهشقا Wht یطباض زسنارف ی

OF |وا نوحا  BLSرب ردق قنارف زویبکیا  
ahهارلوق -شعارارردنوک هنحراخ كتکلع  

 وا هنب هنساضتقا هرادا لوسصا ییدلبا عضو "
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 dy یطارقا ac abt ضناف فسیفخ كردپا

Gaelیدربدتیالیزلت ییرادقملرتئافأموعو . 
 ۱۸۸۳ ندنسهنس ۱۰۱۷۱ ad لصالا

 . یهسلارف تدم هنس یا bf ردق هنسهئس

 ناسکسهدس كلبا: یرادقم !SIS gS هرادا
 ناسکس Sb هنس !tert wale نویلیم ر

Crیلوا هدهسلدنا شمراوهتسهحرد نویلیم  

 هرکص هدلاح ینیدلوا راب هیارفف زکلای راوکریو
 ندنفیدلوا مسقنم da gf هلتلادع لاک را کوب و یک

 ارو و یوا یک یک دعا سح Se وب قلخ
Shفرص هیدیموعفراصم ینویلیم یا زوتوا  

 یرلدرکص هدلاع GoW هعودنصهرزوا قفلوا

OLSنویلیم چوا  awareشمالشاپ هکمریک  

 كریبادت نانلوا مازتلا هحهیلام رداقم و ۰یدیا

 .رولوا راد» ههنزاوم یتسهحرد

vi baی ارحاو  Sbکذ  adler 

bb5 لصا ردت اغ ورو هار وص ی Sج  

Godردشاوا دو تور یک:  mpg fs 

garدلیشالک | ینیدلوا شمهلزوک هدلو هن  Cher 



 دی۲۳ بت

 ندحراخ رانامز وا - یدا شلو dy ءرادا

 یمهر IS نادرلنوتوت .نانلوا لاخدا .هبهسنارف

 AS مزال قلوا قوح كب یرادقمو ینیدنلا

 قافتالب ISG رلیگرک Sy هدلاح یی

 OFF ربلوق ندنکیدنبا ههه هروک ذم تادراو
 تخورف OFF لباقم اکا بودا اغلا ینکرک

 نیا حطو .هيلصخر موسر هرلناکد كحەدنا

Selكنادراو یک وش  Gade SATهدنريح  

 29 رغآ هرزوا زوط یرالوا ۰ cal شقارب

 نکن زوریقف هزوط هکوبلاح بولوا شلنوق رلوک

 كربلوقو CA وا یواسم ییایتحا كنهلج

 gh نددنک pal Ale ک ناره لسا یاب
 و عارز هدرب «یدتیا. لیزفت هلیسهدایز ینموسر

 نکوب gh هدایز كا كنارقف نالوا ندنا راکتعنص

 فیلاکت تح بولوا Bost ضارقتسا یش

Ganeكمريو  Use!ندرارا دلیصحت . deرغآ  

 تەح ارم سس و ندنرلق دی دلاق هڪقا هل راصت اف

 UN راقدیوص اعاد یرلنوب یهورک یبلماعمو

 لیکشت یراتودنص pl slide Sle لو."



 ا بنز

 ندناکداز لصا نع ۰ Gol شلراتروق ندروک

 هنر دنک ندارو نداروش هدلاح یراقدلوا

 ا jas هات و fla pou وا تلاضا نا وع رو
 تلاضا كرب الون pb نیمأت iil ندهبریم

 -هعدق تیفلکم هنب قرەنلا ندن رالا یرلهبصدغم

a)و راروینس ضعب یک یراقدنلوا عاجرا  
 .الص یرب ندنامزرب نوجماقح قاقحا رلطوسد

comادب  Mes jab!راغلو هدرارضا  Jl Sab 
 yas ی هلج ادع ام ندای توصم ندنف رط

 Biles Usa زخ هماکحو !GE علم ندکلک

dewممر  ندرلهلع یتدمو یعدم  BMعنم  
 هبقیموتوقا Se ool شدا Seoul شلیا

 رود ند دا مونرو ben Bee قلخ ید
 نالوا صوصحم هیللارق نادناخ «یدا قمرات
 - اقم Sy تولوا mae §) ut هرادا كالما

 ی وا فراتعم نالو ی
 ءدنامز یللوس هروک ذم كالا Wd ندنغي

 هلکلیا عاجرا ه هرادا Gy se Old 51 حصو

Voleیب یلارق فراصم  Sbهلساد راو كرلذ و  
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(uli ینحهلاق peae® هد كتا ارعا اس هینیمنل 

 ! ratesیجندرد نوا  Sstنوجا كنوب
 هدکدلا نوذأم یسیدنک  Agsیرادقم نوکب

 كفتقافوا كحهبمهدیا تبافک هنفراصم رارومأم
“ol PEI اغلاو مش هلا راو موسر ردق هن 

 « » glنلسد  Ublsنالوا صوص هعارز

 ینسایاش كنوكرو  abl gisهدیتسیلصا رادقم

Gaels و رادلیصحم ۰ یدیا شمریدتا bit 

 لزع یسهفاک نامه هسلا راو مدآ ردقهن هنمات

 فلات هقاخ كرديا  daneین  UL Sh۔وط

ey wh | 8 هنن راق و دنص Sot د:یرع 

 شمرتس وک  ۰ cal.دخ قاط رب هدنوجا كنو

 نام  al | eyی وصا یا نواف  Ghردىا

esl ردق هل یتمدخ وارن la ON (ads 

a eS هروک نم ply هیسلا هیر اسم 

 شه وا هداعا  Sevایم یهروک ذم تامدخ

 راک ندزو وا یرادصقم ندهمب  CEIدلتسلوا

  ysمه یخد راک  Cale Pa Charoهل وا هننااز

 راکرد یفج  delle.ذم نایز هدهنیزخ هدقلخ
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 ! GW! sou osزلکناو نالا لوینابسا

  eeکی دنا رلرویلب وس هییطقلت ” bosلاحو هد

  Sbدنیوا نوواو نارغاج قرش هدرلورتابت ٩

 بییعتید رلناو هدکلروک هدنسیضعب ك رازق ناي 3
 ردهدکل دیا ۰ |

  INGیمدرد نوا  aaشبا مدقت

dew كلا هتتراظن atl هدهعال رب asl 

Bb هدنسهدالبم de ۱۰۶۰۱ نالوا و gala 

 یراوکریو مو كنەسن  CLSراو هنویلیم رب

 -ارف یرادقم وب لرلوکرو لردلبرتسوک یفید ۰
  Gasههزادا لو لو  BCهددسلا علیم رب ۴ ۱

  Sk Oyهراس فراصم نترءلم یا زوتو وا ,7

59th قرق كرەهلىب abel قودنص رد نوجا 

 فرص هرزوا قلوا هیلیصح فراسعم ینویلیم ۰
 روک ذم غلبمو ییدلدیا  otisری یتیلاها

 ! Garonریو هراب لصا نکیا لکد هدرهحرد - ۱
BD ندارنف < توقا Ya bb مزال یزام 

 هقلخ ییالوط ندنسغلا  dhرغآ  GA.راسوک

 وب هراچ رب هنتهج وب كشيا لواب لواو شل
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 ردق وا تبعرو لبه هتنال وا Je sb كئيش ره

 4 Sus Cee کی دیا ا PS هدوم

 - دناللوق كرلسابل یراکدیک رانانلوت هدهب رحم و

 !We ا یرلکدنب .كلراحالس یرلق
 a Is وأ بلح ¢ ندام اسا Ls هرتلکنا اال آ

 A وا نوا lash نك للا راختا دل را لوا

 هرزواقلوا Ske زان الات هضاماب oaths یال |

taeنب توعم وکو  
shy |هکلربرب هضلزوفلام هکلیحروع هنغلیجوب  

 عیانص قوج رب ردق aad sly ale yal ورايت "
 Adios | رف به Ano | "مر وام للم هدهدئنص وصح 3

a 1با را هنسل 3  eeزوب  

 Lad ay هری امک ناسل مر ۰ یدیا راشمرروچ |

 ل53 af ن Lb | لافسا هدنروص < اساس 2[

Ll نی »هدهسلارف رتامز زا هلهحو 
aT a 

2 gab را و ردق هوخافت aly « مر cop 

 | یدنک نب یناراکتعنص زسنارفقاط وب یتح«یدیا

Ay هلوا تبغر bb covey یرادرهیشم 
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 هد یدیا روینلوا فرصهتهح وا به یادراو

 Sons یعنکیا كناب وروا ی .AS ودهسلارفدنی

 منک یدارویمهنلوب لداعم:دهنسام ود یراتلود

 حالصا ندرب geal ك رللحم یلفرصم چ وا وش لا رق

 Dhol كر ديا علدوتهنتراطن كربلوق هد ge ؤا نوچ ا
 رشن هلساضما كلارق یسهفاک لرماوا راد هتاح

 رلوق aS ره لارق ءدهنیدنا زار gb دنا لالعاو
blاو كلردیا هرک اذم  LATهرانم یهرک اذم  

dale,هدنقح هدام ره قرهر دراو هنسهحرد  

 رب چه هکدقا ادب تامولعمو رکف هلبفارطا

 ul روا اضما حطو همان رارق

 . شلریو ندنفرط یسهحوم اهد هنيا ربلوق
 ٩۳ ییراتالو هبنارف هعنساضتقا تب رومأم نالوا
 ۴ تعارز نالوا كعد هیلم هيموع تورت هلرموک
 ۳ تر د ea لاو فایر و عیانصو
 ۱۳ تن اب د ت lle, adhe توق تتلو

  eleیعدرد نوا هنرزوا یناسا ینحهلوا ۴

at |هدهسنارف یرب ندنامزرب هکنوح ۰  . 



 بسا ۳۷ بس
Gal pate UNE! 

dale ley 98 ۲یسیهوع شلغم  oll al 

yal چوا هدنسيدنک  ًمتعاقا Pee Garren) 

 یللرظانهیلام لعفلاب یسیرب هکردشابا عاقجا تیر

 ِ واو لرم یارق یارس یرکدو  gtrهد

 رجب  aیارس هحهسنارف رانامز وا ۰ ردیفلرظان

arth روما eo abl هیرح هلیا Sa 
 قلعت  adhe asterندنراطن  ZU.یدا لکد

 ییارقیارس یتادراو رادقم هدننامز یللوس اریز

 هنهحرد كج لس هديا هوست .ةدايزعم یفراصم
 ًارخوم هدیراهناکلام لارق نالوا شلریدراو

cole ندرلنا ایوک قرەنلق میدوت هتتراظن هلام 

 هرزوا قفلوا ارجا ییوسحم ندغلابم ككح هلبدیا
 رب یلفارساو یلفرضم تیاغ یک ییارس هسئارف

  HE cheهد یجماوح  Lyeدوست ندهیلام

  eslهینلک هنتراطن هیرحم ۰ یدیا شمالشاب
 لصا كف راصم  SS 3:یدا یماروا یری

  8رب  obتوسوا قادراو  yتآ اشنا ندناب

J gill hare هلیرامانهرادا ندفرط رکیدو | 
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 AP یلک وع الماک میانصو ثغعارز یید

 نوجمآیلارق هسنارفهدننامز یللوس sul شلو
 یلارق نادناخ نالوا تادراو عبنم لوس كا
 هدنرلقح Spat هنلا chy كنوش Fo ی الما
 ANG كتاوذ نالبنتسا كلرتسوک هحوت رثا رب

 gall = هدوم Fo كلدىا وفع یسهریم

tlمزال یرامر و هراب هتلود 455 لصا  

OTتاصا  Helرخ هلا تیزاتعو تیفاعم وب  

 كتلود + Srl رارویمر و هراب شب هتلود نی
 باسح ae یتافراصم IS یتادراو رک
 یسهفاک EL ار وسام لامبویمهنلوت ناکا هک ا

 tele یدنک یثا ندنرالوا یرادف رط هکوف

 . هلیئروص بیعصت ییروما كربلوق ینماقتنا كنب
rite alیسهفاک هلرلن وب هکوبلاح .رایدیا  

 (ie ow هارو قد اصلا یر

 قفومهنب یدیا راهساوا شهلاچآادح uke هبا
 وا تموکح Sy هز SG وج .یدا راض ەل وا

OYهدنلوتاساحم و دوبق هدرلتالو هن هدسراب  

 هلس نالوا رومأم al ol .یرانو«ندنشیدلوا



 ۱ ae = ۳۵ س

ade Ssلکد هدنت راطن  ale heرباوذ  

 نوک US ینیراقشاع oh قوچ رب هدتموکح
Jackeبلج هشیدنک هلا رلشاعم  GERIدنلوب . 

 یتدوحو ها رظا وب (By یدرد نوا ندنفب
 افتسا ندرادنتا Goo FJ cow gd هعیمتا هلازا

 یسهلازا كنهکوف «ردشمالک |ییکعهیمهدا هد

 ندقیجا ils dal ss لاوحا ناچسرتم هدنما
 Fo تباصا Si PKS كردیا مکح هفیحآ

piedهبکلم قالخا هدارو 7 هددسیا روثلوا  

 و للم تورث بوسیقا SF ندمدآ رب یحاص
 و تلمرب هلیسهیفک تامولعمو فوقو هجود

cleoندمدآ نالوا شفراتروق  SAهدکشا  

yayندنتن اند یهدنفح هکوفكربلوقنوچا  
 + hal fs الصا ندننالف ندنشاقر

alesدا سیار  Glad Steeهزار  
MoS ادغام ندقدلوا شوب موب gaye Th 

lal جرخ بولتاص ندلوا Fo تادراو BL, 

 تولد زا .هدنتلا فیلاکب زادکلمع تلخ هسنارفو

 وب دنلن و هرروا یلوا S48 تلود (Ar وس
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 ۴ صالخ Less قتزا نرازام لانیدراف قردلآ
 . . هکلدتسخ تالهمو شه دم J ge ینحهتمهل وا

 1 هد همانتیص و !Sub میطتت نامز ینیدلوا راحود

werdشفلت عید وت هتتتامآ  CWنوش  _ 

 © ندعيدوتەزېلوق ?gad تاباسحو ary قاروا
 1 ید مدآ كحل هدا احا نهنساارف ادغام

Gel۱ كوص یتخو شمزاب یکعهلسةلوا ربلوق  
 BR مرا وکو نامز Sats زاوکه نا لارق دعاس

 4 0 S21 قع هدنلاحوش كنهساارف Fo ن

 . هزس ۰ مدیا لکد نکیراکتمدخ رب كح هلس هناراب
  ردقحهلوا ریلوق راکتمدخ قداصو قفوم لصا

 ۱ یوم هلیسعد « ردقحهتوط وا GE یعرب مب
Selىد 33( یحن درد نوا. هرکص ندنتافو  

 DpH هقشب ندربلوق ی هرادا مامز عفاولاف

 1 ۰ ردشمامهلوب هیافک دی رب كح هلسهدیا
 ۲ ۲۷۱ Cbs عبرات كن رازام لابشدراق

  بولوا GS یجزوقط كنترام یسهیدالیم نس
 | .دیا لماک دم وب شم BAS هدلاح وب
 اون قالو یرظا (adhe Soul قاتم دب
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ds IAS لاوحا ee شیپ 
UN jae رتنا ی هدنبلع Pee نالوا كعد 

  osندنسهقداص تمدخ كرل وق هدهسلا رارديا

 ندناقم یسهداعلا قوف نات كن كت رازام

 یج درد نوا تح بولوا ! daeروما رادود

 اج قترآ نامز ینیدالشاب هلافتشا هلتموکح
  issنرازام لاسدراق نالوا فعض راحود

 لا و  aلکت راءراشتسا .یلزودنوک.
 یثان ندکمامهدیا  ry GUSهکمردنوک یربلوق

 | هللا لارق هکردشمالشاب  Crs gbهنیرعوط

  enaادم عدل  sale Sفول ی درد نوا
  Ee.قراخ تناطفو فوقو ییدروک هدمدآ

 " بوشاش هبهداعلا  galsوالثم  Niید

  1ینیراکفا كرا دیک یلتریغوا  gliكرةيلبا عبقت
 ندمارخ شلوا راحود یهسنارق

 " رب هلو یرلیش نج ۶ ندشهذ نوجا صيلخ

 | راکتریغ رادمکح  ablیکج هلسهیوقهنارحانادیم
  Soیدیا شفلوب هدکلبا دیما دییزت ۰

gle تلود راشتسم نعزمرب هبلوق هدلاحوب 
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 ly هلکنو ۰ coal شم رکوا ردت هنقاقحو

 میانصو هئاسدا abl هیعیطو هیضایر نونف روق

 فراعم ج ردتلاب كرديا قا ید هیهسیفش

a ghشمالشاب هغلوا مدآ ر  Gd!۰  

yهش رزوا سا یدر و ثنسهحوع قلدرا  

 هوحو قرهقبح hrs Sie Es هسارق

 جافرب هنسهجوع و (GE قیقح ییهیموع تورث
 یراءرکص les هکردشلاا gas هال لصفم

 لصا (cds تو دل ۲ هلا یا -مامز

 یار ا هنسهحردبا ارجا bel كراەحجالوب
 . ردا Lol یهسلارف !ab تاحالصا

 یاس Ahlers تب زومام كربلوق
 اروا رد او ع وقو هدنس هنس ۸

 او بولوا GUL, ath زکس یرکی
 نامرفهدراهحرد كح هل هنلوا قالطا Sb لارق

 Hats و نرازام Utes 0b روه نالوا اهزف
Sebلاحرد یهداعلا قوف تواک ذو فراعم  

 نايعت یص وصخ تاک نک كرەيلبا ریدقت

 ۰ یدنا شا

۳ 
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een 1 رخومو شلدا هیس تستاب نادر 

RU aes SA tl) ترهش هید یک ام. 
 نادناخ ایجوقصا هنمان « رلوق » كنسايليماف

 فطع تیب وسنمر هنسیلارق ! AREهدنوب هدهسیا

 ندهنهادمو ایر  ere Ads.ردشمامهلروک جګ

  rte is ebbرهش  onهد وح  jksتودنا

 .اطعاو دخ.ا هریخذ هدنرهش یورت یسهج ومت ر
 كر هتلوس هک ديبل وس یت راحت هلا اد يد
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o Kio یرلنامز قللو وا ۰ ردلکد یخد 

 ردشلک هلیتمه كنيلوس  Sb ۰فرانسه 
  Shoe Gelفیرعلو فیصوت لصن .
tye هسفارف » : هکراروبید ۰ رار ودیا 

GET otk نوچا هیموعو هیراج فرا صم 
 تادراو نویلیمچ وایرکب  orgیدا رویلس
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 .دللا دارا قرهلوا لاثم مدنفا هتشا

de &یدک كمدآ وب هکردیاوس رب هليو,  
 نالوا ge یلو و هیهسنارف نالوا تكلم

 تمدح gpl sla سعد یرباه یو رد
 وش هد gle کقادص Boa رب ر

 bbl هرظانم هلمز هدنشحم یونوقا
 ws ۰ مرابا gf هزمهلج وءزمراب رهشم*
 :هنسهیقیمونوقاو هیلام تامدخ كنیللوس هلک

 هن نکیا یلارق راوا desk یح درد ۱

 رلنامز واو ینیدلوا یلارق هسنارف هدنروص =

 هن یسهیموع تورو tie هسلارف 4
Sl ae 8اهد دلتابرام كنیرناه یجدرد  

 رلخشرات زسنارف یکیدریکهلاح رب رتدب شب لصف |
 هئوا هاشاو تربع رطذ بلاج هدایز كب هدن 4 ۱

Ge 4 ۱هدنروص رب  Gobو رتلوو هجوق و  
 هحوق aan « دابیرناه » یرادمک كوي ر
 حدم هللا رادنآ راعشا یدولوط دلج رپ ر
 فرطرهبرح یایالب هغو هتشيا ۰ ردنا 6

 تور dail} dle .ءرکص ندندلوآ
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 ید فرا و

 as ندنح وا تعاس كح Les دک دل قیفح

adتعاس چوا ندنسراب  Use Soهشیا یرب  
 -ران دامذ یی یالوس !ae S| es شم مالشاب

 1 wees هرلنا دلو aol شلتک ot وا ن

eeردقەل نوجا قعشاح هدنروص وش »  

 بوبالتاجوق Belly هدعب « نکسرتسیا شاعم
 ترس لص ردق ”a ge !توا یب توا »

 . ماود هدتکرح هلوا هن هسا لدتا تکرح

 ۲ داد ا ا جك رک یا قع اتن
 وک ترغ ردق یلوا هدتمدخ هکرولوا كعد

pateینسهدنب قداص 42 « !كسر  GEهج  
 < ردشاتدوع هنارت هرکص ندکدللا ترسم

 هاردا روصق رب قافوا Noe نوک رب

 . روناق (ay SL كلارق Us $l ماحرتسا ىن وفع

 !قلاف ناما : هکرد قرهردلاق لاحرد لارق

 | ىتسەركصەد رار روک لاح و ناک UW ون «د ونا رطا

 Ged وا جاتح هوفع كنس ۰ رلروناص !ek وفع

 شمالک !کاطخو وهس ۰ ردقو كتکرح وب

 هم. ! Sele sch اهد ر Glo Xe ندقدلوا

 ?eee, mc و یک زا 4
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 ندکتراسج !متسود !كسیک ربمزال هدایز اهد
 اما Col ماود هدتمدخ هناقداص ab sh ! مون

 راموعه هدعشد هنسهجل د یکرفن رب یداع هل وا 7

 موزا هکمریو تحصن هید « مهتسیا یکیدنبا
 .وسوب WS نالوا یمخفه عوبتم .ردشاروک
 رادمهبهنزاوم هدینسهیلام تامدخ كنيللوس یز

 هلا هرقف وش هدیرلتمدخ وا طقف .رولب هلوا

 :ردیلعا هنزاوم

 رر تیا رازوس نانلیوس هدنیلع یلوس
 Hoa نوک شد. نوا Joab wb دلارق نوک 1

Chl |وب ۰ یدیشمریو رارق هغعاقاب هنیزوب  
 ىا نانو قیدلوا رام یلوس ندرت

je |ارت ینجوک ینشیا هدبولوا سوبامو  
 تاذلاب لارق OS cell ۱کس رونا م ی شا و

 تعاس نیلحابص هکیدراو هنهاکتماقا Col وس :
 لواتعاس شب ندنتقو هلوا ue یدی زونه "

aدادن بیکار دقت هد  lil) yes 
 ر هجا adsl قرهلوا Wale قوحرب هدنشاب |

 لارق ۰ gal رویلیروک ینیدالشاب یدندنقو |
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  ageلزاومدام هدكلارق یللوس هدکدلرو

CASE و هدنک وا" یرازوک هد كسک ارتناد 

 لاک لارق تبوتریب  « tal pelیهناوود

 یللوس هل دل وا §  a!مدنفا » هد قاداصهمب د

 هلاک هدهسفارف رکا  alpsهسلوا قحلوا ن

 ۰ ردشمر ویباوج « مدیا رولوا یطار مدیا
 لکشمرهو یمدخ نسح هلیسهمان تقادص

 ىلع !ols ییافک كنتواک د كنلقع هدهلئسم

 راباوج یهدلوب وب نوچما steve رب هداعلا
 سل دنا رول هنلوا لج هکلزسلدا هکلزسهبیرت

 جاو ادطق هرطاخرب ab وا !Us یللوس هد

 هحرد هدنسهبرح تامدخ ارز «یدنا نم هل وا

 تآ LAY) هعفد AB) یسهناراک ادف تفادص

suitیسپ دنکو  sheیوا هدنسذح-ردآ غول  

 تاذلاب Eb یهدنلا نعد هدلاح ینیدلوا

 هدهاثم ab راقلراراب یهدنسهحرد قلا بوباق

 Bok كنيرتاه هدنسهففد رب th ندقفلوا
 اکب نس هدناچاهم یحوط رک ۱» : هدیوتکم

 هدنصوصخ Atle تآ ارحاالهسیا نامرهقرب مزال
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 Wears oy نوک Of طقف ۰ رارد راتخ
 مزال فرص ندهلام ةنيرخهرغوط  كنەيطع
 ندرایمفج طةف ۰ ردشلوا علام هنساطعایماوا
 OLS! Gop رحا ندرافانصا ندرانایوح

 وشراق rd gf فراصم كنهسنارف راوکریو

 (ais ندنفره Je رنو ندنراقدلوا یی

 صا یاضتقم an هد یساماوا فرص هرو,

 یلوس ایوک سولرو هد سنشود « ردیلارق
de adi ulesیو هدنکرح رب  

 ءدکدلبا ضرع هلارق نامه یزوس وب یک
 el ie ون :Be !ossr ندلارق

 «ردشفل you رک قفاومهمهنا La یاضر

۰ jal شلوزو bale هل ۲ cole 

 ارتناد لزاومدام  oSكن راه ی درد

  sear altطقف بولوا ندرلازوک ییدوس
wet ردنا دعو ییاودزا قد 

 شمالوا مار +ییارق یوزرا نرسقلا هقرو

 ین قفلوا ارجا یمکح كنهقرو وب ۰ ىدا
 هروک ذم هقرو هرزوا كلدا جوزت هلارق
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 رول و نقسمرتم نوا یک كس ن اما

 « عهکزاو ندتداص راکتمدخ رب یلل وس هد

 لارق هجوقوا هلزوس وشو شيل وس ینیزوس
 ۰ ردشلیا ,lit) ater pln هدجم رات

 ی دردید سونرو هد سشودال مادام

 طافبولوا ندنرلهقوشعم یلیکوس كب كنيرناه
 - اروط ?bs زار Chul) go هدنصوصخ فراصم

 یادتعا دح هدنصوصخ Jerr هله و ندنس

 BY sb ندنسلیا عنم Vole یلارق هگدانا زواج

Sbرویلیقیص  Galدبیللوس نوک رب ۰  : 
 هنسابرقا هني RK یدنک كنيرلترضح لارق »
 یسریو ید رلهیطع راهبده هشنیراسهرتم

By؟ ردیلکد  » JE slgدارا هلتک از  

Sabهيلاوس هرکضعب لارق هکنوح  

 و" یالوط Or kl lbs as « مک <

 یغیدلوا هدنقح یدنک یمهلک نکی یهدزوس
bie Vy EWIلارق » : هک ردشعد  

poeقردلواندنتادراوو كالما یدنک یرات  

 هدکمرو هیطع و هده ردق یرلکدتسپا
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 GM یرلکدتسیا هک یدا هدایزردقوا یراذوفن
 نایت ev poly رایدا ین رلکدمهتسیاو لامقا

oilثمر  Voleیدعا«یدبا راقاب هنیرلتراشا رب  

 هرینسهد Sa zle US bore Heb ی درد

 دیلوت ییبط داو رب ندلارق oti مان
Joa!یم ر زتفاو كفحوحو  Ost!یمارحا  

 سنرپ عورشم رب bole كرلکانش نالیدبا وزرا
elsهدینسهجرد  SLیاس هجنروک  

 یرناه لارق Gt لوبق یروک ذم بیرت
 دید «؟ یی د لغوا مب هدوب » Joan وک یغاس

aieی ا  dio fl de ole 
 :یدد «ردلکد یلغوا كنهسنا رف اما رد زکلغوا

 « سنارفهدسیف » هراهداز لارقرلنامز وا ارز

Gl Jaeندسهرتم رب ۰  Onl Ayكفحوح  
Geerیزوس وش كنورتسینم قداص ۰ نهلوا  

 نت wt sm . یدل وا ot ترع هب یر اه

 زکسیگد ارت هبنارف زم !بیاجع » : كرم
 هديا قوش ووو زک 933( ل یزوس كل رظاب ۷

 هوا » : Gre هحوق نامز Sr « ردکح
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wsهلا یرکسعو یف  SELFتاداعقراوخ  

 Ade لئاضف ادعام ندقلمون وقا كمدآ دوس 9

 ندنلیصفتو راک ا ا نشا ینیدلوا لاد هنس

 یسیدنفا ge یو طقف ۰ زردا رطذ فرض
 Pate هب یرااه 559# لارق نالوا

 Fo كنراه gee قلوا هداعلاقوف یتتادص

Ze coll CE ace 2هداعلاقوف كب  

 BAF رات لاوحا ضوب كاج هرتسوک یخیدلوا

 af links یونوقا كنيلاوس هکرروسیجم هرک ذ
 هدنمعیدنک یرادعشد هو هدراذیا ینردالشاب

 یترازوس هبیوناه یحدرد هدلاح یراقدنلوت
 Seta Bs یاب شهاممم دینا قنات
 هحردهت كتينما كداقعا Ue یءهدنسهرا یس

 bss هحوضو هم هلپحور ینغیدلوا هدرا
 كنسهبقمرنوقا تايقفوم كمدآ كوس و هسلا

 . رولس هنلوا دنزاوم هروک اک | هدیتاجرد

 ۱ لا ندنرامکع و دوغ oral رانامزوا

 نالوا یراسهرقم كرللارق رلتاذنالوقروق هدایز
 ۰ هدنرزوا رالارق I Be ۰ cal boob هدازایصا
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 هدازلیصا هدلم مان یئزور هدهسنارف یوک
 هدنمه دم ناتسل ور ردا دل وتند ردامو ردن ر

 نکا هدنشاب تلا نوا زونهو !Gla هسوت

le NS shهنبسهنرکسع < تمدح كتر  

 یرک رونه هدیراه نامز وا هک ردشرک |

 asthe موع هرخالاب Gide th چوا
 !Clad موع Fo Ne هدفدلوا لارق

 كتاذ و ٠ ردشلا هنسهافک دب ینهرادا مامز

 اب وا عياش هدننر وص قامو وقا یره کالا

 الوط دی هدهیضایر مولع یسیدنک ۰ زدشم 4 ۲
BLبولوا بساع ر سدنهم ب یحاص  Bis 

Ver 1,نالوا كعد ینمود  Gleb,وتر هلا  

 ی هدنتعیط هدر یتناطفو اکذ نالوا راش ق
 ییلوس sath, abl هداعلاقوف تعاج | ّس

J ۷یجرب كتنام  Deeهرزوا یقلوا  Ae 

Neراک یسهناد بوط ۰ ردشلیا "  CLE)یراهعلق  
 كقا اوهر allel هدهزاس تروص كتوراب |

 رر كحهر و تربح هب هل حس یرلهعلق یرلک دلبا ناب |
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 كلا در هللا هصیق ولو Ae | دع هرزوا قلوا

 eels a ple مادا هداوعد و طقف « JA ہلا

 ۰ Posy هداطخ ردق یرلغا دع یون وا

 لوا تاذ چ وا كيدللا ناس ینسیماسا

 SF یادس یک تیام هکراردندنورت ع ماعا

aid 9%)1۳3۱ ید  
 ۰ راردبا انب ییرللع هنیرزوا رللاثم یرلقدلا

 | ویلونا لوب هددلتسم رب نلیدبا یاد هبرح نف

 كيرح نف هدبودا دع لارنج رب زکلا
 با ست رف كماقا ac ندب راعضاف

 دع ندرلتسیمونوتا یانزکو رېلوقو یللوس
 ۱ یوتوتارلنو ۰ رولوادىعب ردقوا So ثماعا

 "هدعاقو نوناق هلردا Gb 2 حضو مه یی

 هلکمو نامز !Gb Bale ve كن رلهمزتلم
 ۱ همون Sl dong تلم رر oop farl تشاطم

alمرا  Sp tls۱۳  
Os۱ ۰ روتلوا  

 ۱۵۹۰ یللوس هد نەيلييسقام ندرانوب
 . یججوا نوا (Als نوناک aot نیس
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 ناد هلدابم هکن وج ءزکسزا دع هصیقن رب تبلا
 - امو بولوا یهاکنالوح لصا كديموت وقا یش

 aka #90 lel هعرازوب !9d لح یاد
 Jeol رب ی So ناف دین هدلاح یراقدلوا شم

Aimبودیا لح یهلکشم هدقع وب هد رطس  

JL bs ekeو تح «سهلرو  
 لح هروک ذم "هلئسم ید هدمهنا رحاع هضدرع

 لیهست ue هکلب ر Saal fo بولتدنا
 اح هجرت كتیموت وڌا جوا هدنروص كح هديا

 .الخ یرلعق نالوا راد te و SL ندنرل |
 Gar مهنارحاع dass ىلا كرهلديا هص
 رولب هنلوا دع هلج كليا یرغوط هیولطم

 دع م هنارتک همان وب هتشیا ید eel هسا |

 .ردکلب هنلوا "
 را DE pwn gts eh تاون 8

 .راردنانزک
 ندا قبس ردق هر ید یا هر 3

 یرنو تاوذ شب هکلاقحا ارظن هتائحامم و

 ندنرارومأم هیلام بویلوا Carel یوئوقا 4
- = 
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 زکلای كنيمونوقا ?dake زوب چاق رب نانلوأ
 موبلاو نانلو ترابع ندنلوصا cole مادآ
 ets fol likes هند الع یدک
 ؟ لدلوا pel یهلع نالوا شمالدبا

hase dha s یرون كمرازوک هتشیا 

 وشهزس هرکص ندنو ۰ Use pall یسهحرد ود
 ولعم زارب plo هنیرالاح هجرت كرلمدآ كوس
 6۱ هدهنس و رلب | اه د تن هلئسم هد مکجء ری و تام

 . -وا هلتیفاع a قاب < کج هیلپا ماود هروک
 ۱ ! یفایزس هل

 ۱ تحدم دجا
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 4 بوتکم یجند ف
 » تسدمون وئا حوا <

 یرلن رطح مدنفا مراحم و ز رگ

 1 ۔وق یس همان رس » dolar هع وتک» ىجتلا

  ueمیدلوا  olesهدروک ذم توتکم بوعقده 

  aیمدلوا شمامهروستب بودا لح هلیمامت .
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 :ردسهیضق داراب هشيا هلس كن رلءدعاق ىل
 و egret Ch Sh pee یا

 ey یدنک كنامدق یک وطسراو نوطالفا نوف ۱
abلاحو  teh Eیراقدلوا  

 زویکیا وه طق foal» رطن عطق ندرایعونوقا
 : وروا نمغیدنلو هدقاا = موبلا یر دهنس

oohهدنرل رد قرتم لا یک هسلار < كناب ورواو  
 e یرلا دتق۰ me 3 یان کو ملوقو یللوس

eoلوصا كنسه ر ؟ یمامیلا هتیمها  
 ه دلاح pals ۾ ile apy یرهیقیمونوقا 3
 هدنسهحرد تاودو cl یابحا هد ندنسه | 1
 oes هدلاح gay ش 1( راهدنا]

ove 7وشود یغیدلوا  edروک ذم فلاح ؟  
 ا نا مو old تا 8
 یون وقا رب هروک هناکم ره هنامز ره $ ۳
 .روق تلود رب تمم رب ندنسلالد تانسهدعاق |

IAS a2 وب ¢ tall One نادنسا وا ue 

 هد بودنا رظن فرص ندشاقح یسولو
Jb 3 زا هل 

 سیردت هدقوقح بتکم رب هدهیکلم بتکم ق
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 ره  ASTهنعف تموکح هبیرغوط ندرغوط
ae Se alae) ول دننسم هنساسا ی alos 

E هداه "یتسبرسو فرصت یر 

  ۰ cul calleنامزوا هکردیلفلوا تا رغتساطقف
 هسرغءدعاقو نوجا هسلارف  Fo"یدارابهشیا

 هنویروف و « لایاوور یونوقا » كديللوس
 رو "نو كم وم مات ! Awdهنسهماام کات

 تاطحالم راد « « dal-وس هعلاطم یرلرتا

 هدهسلارف لوا ندیلل وس ۰ نوساروک هدنوسار

Vole طناسو كح هروتک هل وصح Ana gf تورا 

  Glsهدنلاخ ( 35155 3Sیک هم درب یلانص

 نالوا زناح یرلهعوا یللوس نایلیا روصت
Vertue رات وس كردنا هداج وهطقاح یرلکنا 

 یهسنارف هجوق  oFنالوط ندنناصق هرا ۰

 ردشمراتزوق نده ضارقتار ۰ ۱
 نط |  SSEناسخ ىسەدعاق كنىللوس

 دنکوا هیحصراب تقیقحر نکلاب !ربخ ٠مر وبلا

Spy ودنا فاراعا یمغیدل وا روح هبورفرم 

 . -وسهروک هناعمر هنامزر هتشیا So تقیقح وا
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 لاحردهدنلاع هلدابم aust sal وزرآ نازه ره

 هتشیا ۰ رولسهدا bot Se هرلتور ییدتسیا
 ہلا ینا !Us ییدروک یتوقوب هدجثا رلوق

cals Chanyو تعارز نالوا  leسل  

 یرلکدلیا لصاح كرانوبو GE هیاجو قي
 ینوتلا قرناص هراس للم یراتیث یراتورت
 نهنلوادعندنور" یملاغوح كنوتلا ۰ ردشقلاغوح
 g رول وادع ىع د رقفهسلا

nsدیللوس هدنکلسم ساسا یخد  WF 
oadدنک كدفالخ اد تفلاخم ون طقف ۰ ردشفلوت . 

EEیرلکدتیا  Ladleیک  Leهسنارف ءردلكد  
 هنیرخ هلرکو كقلخ AS یرناهیجندرد یلارق
 تورث رەروك goal sl رقف راح ودهدایز ch كن

 Slice هدهیدیا GE وزرآ ینیدیازتكنهیموع . 6۰
glyوب هدرورتسینمو رظا  elوتکدلوصح  

 وا هتشلا - GI قول تامولعمو راكقا كحهر

died J) bb "کی دلوا لوتس  ach pus 
 -هلیسب یتموکح عیانص هلا تعارز » هةم ون وقا

 ینعب aalls ترابع ندتروص » ردراهمم كح هب 13 ۱

> 
3 



he 

e هدهحرد Fy هلس هعفر 

 رظانوا نا هکریسا یفرصم تفایضر  SS.اظم

 یدنک کلا هناسدا و مولع تایرا هحرلزوب ره

 تابقرت  a NET op Jalیرامشک لرد

 لارقنانلرب مخ“ عوبتم نوچ ا یرلماءوشود

 هحرکس ندنسه یک  BLSصع راتماعم

  atkمادآ ابعع  le cole-ود هرتلکنا .
۳ ee روت haere رب +b» هنس dens? es 

 الا » هسا ناوا  obهحرلزوب هد » یمهلئکسم

 راهئس  Crsتعارز بایرا یساسا و ندنا ماود

Sols ندتفلاخح یءدنسهرا sell Cle! هلا 

AAO) یتلعت ae sigs اساسا هتشيا بونلوب 
  reلاب ! لاب » ؟ یه و ول دم هیات ! «

 رغآ هلکعد  IMGهن  Melیدا رولوا
 , bilیک: نلئد تور  Ug tlندقمغنس

 کرن ۰ ردلکد ترابع  Gatدلدروتک ناعا ۴۲۰

  baنوتلا  (Keض رع هدع وتکم یلوا ىش

 هتفیقح یرلتورت هلهحاو مکی دلیا  htیجنرب
 و  als! ideںوجما  eryنالوا شمغس



cl؟یرلروک برق اهد ندنزوس  

 لوا ندنسدنک bl یروتسد وب یانزک
 شلوا نامز یادتقم هدنتاقسطت كدتف یونوقا -

blyهرلوق  CHEتفلاو شسهتسا كا  
 ردق هبهحردهن cle Lash طقف .ردشعا

 یتراطن چوا كنیول یجندرد نوا .ردیلقح
 یعل یدل ونس هد کرام نالوا !GE زارحا ندر
 نامز FAT هرادتقا عقوم هدهسنارف ربلوق

pealaeوب یف تو  eo p> ei gh 
 lal هسنارف «یدبا لکد de aul هلس 2

ot |هرو 23859 یرلتدلوا فلکمنامزوا  
 م و هلراتسیمونوقا ید ۰ یدا رویه 4
 ردقمغس نوتلا ییش نانند تور یسیمونوقا 2
 ?ath لو لوب هد «رلوق نانلوب ترابع ندننط ]

 ple هدنلخاد هسلارف ۽ مدآ كوس وا یرلکدلیا |

 ییابرا Sox) sel ندک bol ییش نان 9

loos ale | :قل ون  Gsمولع  Usesرا  
 امزیدنکهاهد. نهسنارف !doa بیغو د

aeمراع لکد هعحنانصو تعارز نکلا هد  lang 



ee ees 

  ibleروس و هتشيا هسا .شملاق هدنرلتلود

 یسولرد هقشب رب كنوناق ینیدیوق كتامس مادآ

 هدیفیدلوا  Gasا رروک  ۰ SWطقف

 » تعق «  bsندا هدننیهام نایعت كئيش

 "یر كج نلند « هراب » هدرب تاقبقدت .

Fo ple مادا هيدا ج س abla ناغلوب هدنتوق 

 هلدابم  attتقیقحرب هقشب ندیانزک روتقود
  ۰ neal gb ao Glyنوا یلارق همشارف

  days) 4روتقود نانلوب یمایهک لقع
 | كتلم رب یار  Sopعج كتلم وا

  Sahlرادقم كشوکو نوتلا  abهباوا بمانتم

 یتفح  Shem glمادآ  Jal Uteنالعا

 طقف ۰ یدشلا , duhدعا یاماسسو تور

 لصاحردقەن یراتورتنالوایسهطسا و كنک رادت

 هدیا , dh 6 ALشابا یک ینکجهلوچوا
 تیث۰یدیا  ESردقتكنور ره قردلوا هراب

E, هنغیدلوا ترابع ندنا Fo یتابقم ead 

 یرلت ور <  «Weyفقوتمهبهعا اقلطم كقا

 هبهیعطقتقبع> یزوس كيانزک ًارطن هنکیدلروک



pis ay sd 

 دج عفانم دتشدا Ay} یس هيض یس وا دعا

 نریدن وشودلصا یرامونوقا نن وشود ینسهینطو
 نوک زه Pa renee ۰ ردو ید یش

Feeمادآ نالبن وق هنکوا  pleامیلکید  . 

Lashو تاذ وا  Baneهکر یحور  epee 

 ؟ روسد هت نوجا

 یسهحاوخیونوقا كنفراملاراد ووقسالغ
YA“رتلم » و یی رات \  Jكنيراتورت  ale 

 ا ل ولو 6 اع هدنقح ناسا و
 gob یراقدلوا كلام راتلم » : هکرویید

 طقف fiblie ٠ نکنز هدنتبسن تابندعم ۰

 هنیرادقم gst Tee یرلکدلس هدا لصاح 1
HS |نیکنز  deleندنوب « رارولب  Sis) 

 Bea وتلا چاق !ches رب هدنس رب كمرلب وتکم 3

alg |نامز ینیدلروص  Seesتاو  
qلصاح هن هکلب و یفیدلوا ېد « تورث »  
 كياوح یحریو نامز ینیدلروص ییدلیا

 ملقم وا !Gt نایمرد یغجەلوا كعد تورث ۱



 ی
 هل  هرازیاکنا نی نوک وب ۰ ردهدقمشالەفشب
 هراودثارف هدعب بولا هل ندرلنا هک نکحهرو

 جاشحم el هدندرلنا كردریو Sel وا

Asدنوقشیا زکقاب ؟لدلس هلا یرلیش . 

oe lal Feyهدنسهح رد ءلماعم گهر  

 ؟یرویلاق
el ترش تا idk J ترا 

 وب یسعالدیا تبوعص راحود bl ad رب چھو
OS۰ ردیسیساساو یلصا دصقم كنيمونوقا  

 مدقم هنس نوا هةشیا ! هلب كرکهدنب یتح
 یسبرم AION Se ید یونوقا مفیدزاپ
 فارطالابیغیدلوا مزال یالوط ندهن كنەلدابم

 Gar وا قحا ۰ ردعسلیا حاضیاو حرش
 لسم كي هدنلخاد كد ge مزب تلوهس وا

 astm هنحراخ لدودح py هدلاح شدلوا

 مغیدلوا شمرتس وک هداروا یغیدشلەقشب كشدا

 ۰ مکحهرتسوک Fo هداروب یک
aدانا  Soto lo!۳ اون  

 ee ee eS. ee Pee TT e كند دابمذطسا و یخ د للملا نب یکی نی دلو هچقا هل دأبم



۱ tt 
 4 زدهدّما وا رهاظ اهد تاق رب هدنسهلتسم

 مزال tba oe یش نلنید هلدابم هکنوچ
 ایس مولعو قالخا لعءرکصندقدلوا یقرافمریغ

 مزاول كن هین دم تیعج وا Fo هیقوقحو هيس

aeندد مولع تل نا رطدلوا یو را  
olyییونوقا هدنلاح یلباقت هلرالع وب  Ge 

 ذخا نداق فو "تایضایر هدننامدقم یدنک
 هتلاژآ هتلازآ هد قصو Soe ییدلبا سابتقاو

/ 

  Iردهدکمریدنیا هنسهلزام چه ۰

dole ۱یکاوا ندنوب یش نلیند  Las 
 هریدنوق» هلهحو Site Sule هدمهنازحاع ق

ob pons ۱دلا ككا مدریو هرابو مدلا  
BSمدلاكک | مدریو هریدنوق دس رلسیلاجاریبعت  » 

UAL) 50 ; 1هسلاق ترابع  Ss!یسالعیونوقا  

 ۰ یدیارارولس هشالزوا (as وق اهد هد هک اب :

 و by یراوشموق ناکد هلیوب Sb هلدابم طق
 كتلودرب by OV sx دوخایو یسیلاها كرهش ۰
 هبا د نوت توبمەلوا کرا یسهعنو دنکس :

 شیا یک gol هلمأت رطن ینجهلوا لماش ٩



So ee ee eee eT 

 هدم تیعج زسهلدابم ارز ۰ ردنرابع ند
 رسهسندم تیعچ یک ینیدلوا SE یروصت

aol.ردلاح هد یر وصل  » 

 عب رات كناينساب ییردهرف وش هک ردہیرع
 ناش Mall نوعا Gly یتافوو تدالو

 SF سوماف مان « نویساسرهونوق » نانلوب
Blanیبنکیا ین  paleا ۶ قرهلا  

pile gelهمی اقا سا ابد  eh 

 <A قیتلوبیونوقا » : رایدلوا رانوش رارطس
 همراق وش Ob وک تربغ هنادنعم هدنفیصوت

 نالوا تیمها نایاش هدایز كا كلع قشیراق

 کیدروک یرل رطس ول © ردمسلر ند راب وسذم

 هغمر دراو هنسهحرد هتبثم مولع و هدر و

 لصن نامز Gab) LF ینیرلتریغ دلرلناشاج
 ۳۱ cM | غا مست رب رایتخا الب

 قشیراقهمراق لسن كلعو هتشيا ۰ رکسرالک |

Gla J wall seatیک نالفتیق تورو  

 هد ندرلفالتخا زککیدروک هدنرزوا یلخادم

 dole نالوا یلافتشا نادیم Jeol رطنفرص



a=تب  

 { Bald ley هسیاقم یارحا هلآ be رکف

Beso olندهبنط نواف  Bندن 93 6 كب هد م  

 Print بیتا ۱ «aie do یرلکدلبا دع
 . ردقجهراو ( هداهدو ۰ ردشمراو هلیتلالد

 نوتبو نانلوا نظ ماع قفتم هدیموئوقا ۱

ass! Meومش  Mol aldو  bbیشندلوا  

aleeناب  Gaداش وقت لصا را  
 ندنایم نالوبعوقو نوجا كمريك هنسیداو

eeنا تفلفا  SSنا  gs 
 |deals رسام هنیدقت لوا ندنوب یراقدلوا
 اهف فلت ردقو رانا ۰ ردشلشاک | ندراب وتکم

 یدودح CHS لصا كنيمون وقا هدلاح یراقدلوا و

 اه د Us MIME یهدنس داو هل دابمنال وا كم د 4

 + ردقح هقبح هقق نا ديم هدر ee عو سک ق
 تح بولوا نسا e كنىمون وتا 3

 نان ندنرلنعمد كوس لا هد كنهناج لوصا 3

 Gly یونوقا » : هکرید el قیردهرف
 یونوقا نکلاب ۰ ردترابع ندهلدابم لوصا "

Ge TF,هندم تیعج لکد  ae Lilyهلدام  



ay pleaتن  

 هشیرزوا هراس نونف كنف یراقدلوا بوسنم
 رخافت "دایسو رب SEI تابثا یقوفتو یلعت
 « راکفالادودحم » هدارو اما ۰ ردراشعا دع

 اجر GE! Bh هید هیمذ "هلج رب یزمریبعت
 هس » كراکنرف Cy Saul Rel ۰ مرديا

 lois ol دار Gane 6 تتسیلامم

 « صاصتخا بارا » Fo ash {ss هد زکرب و

 Uo © راکفالادودحم » . کیلا ریعل هند

 Beh وا لا .یزاکفا Cle یوم Me دصقم

 . كف وا ییرکف قرهلوا لغتشمو لغوتم
 -  الک | ینسلوا هدقمامهراقیح هنحراخ یدودح

 ۲ نالوا راعفالادودع aby هتفیا ۰ ردقع
 . هلیاهاس نونف كنيمونوقا نانلوا رک ذ یبالع
 ةو نرالا هروك الضا یقلعت نالوا
 OI Me موع یهاکنالوح هدیا هديا حدم
 یمالواریغلراح ود هدف رطرب 26 sels قلوا

  هتبثم یتحو هه نونف یي هنیرهجرد
 . كنونف !os Jains هدقهریدراو هنیراهحرد

 دی كرديا لماش رطن فطع هبنسیموع كنهآ



wy 

Ksتقیقح هلسب هجهب  gals) GSررتسوک . 
 نالوا یرکتیق لصا هدمهنازحاع oy قاب

 یدازت و ply كن راب راکمرک تح ۂنیدقن

 مدنفا مرلبا مالک مخ هلیسهناصلم تاینع
 ۰ ی ران رضح

 تحادم دجا

۴ * 
* % . 

» dole « 

GY رصح مدنفا lg les 

 كقبتلوت یونوفا دمه ع لوا ناو ق
i نلنید « هل دام <« یاغتشا نادم لصا " 

 | تور هليا صرع یغیدلوا  Psران یو
  ۳هتسدا نر هراب نال وا یسەلدابم هطسا و

 هنادیم وب  Usd] CaSتایهت نالوا یطتق
 ۰ مدیا شمرتسوک یبراقدلوا همدقتم |

 ES el راکفالادودحم كنف ره

= 



ay LS 

 ع نلشدیونوقا یرلریعت  COیذدصق- هلدامم

 مرجالو دبال نوچ ا ینیدنلوب ینتبم هن رزوا
 قافقعسا هراتفصو كنهراب ندنفیدلوا  olهنع

  dbsو هتالداسم  ysهلا تالبصف

 , Obبوقیح نو کلم و قحهلوا تباث اهد

  oboینیدلوا ترورض هتف یونوقا هیهیبنحا

 ندیک هدلاح  Joshیدسز یزهیموع تور

  Syیمضرقنم  Shallققحت نامزوا ایلیه 
 ردکح ۰

 ردق ینیدلوا رکسع ! نویلوا هحوق

 لوس لا كش رتفد نف patel Fo مونوقآ
 ردقیلاع تاذ y OWy لدتس hy یضاو

 BPs“ موز هئیش چ وا نوجا !CE كنح

ttleهوای ےک تلف را یر كا  
 - وق Ag نادیم cas هراب ay یسعج وا

 طقف ؟ هدهر هراب ؟ هدهر كارکسع ۰۰ شع

 - ,deer! 6 whe « یبشره یش Qo هراب

 a را تامهم شیدلوا re هل Sus یک &

 نوتف كردبا Wb هر هد نمرانس و هبلکا و



— Ai — 
 ةنسير, QP ندنورت “ئاس عاونا اقا هی
 و هلدابم مق هدننیب رلتور peal لوبق سابق
 AIG كنلدابم das Sig رادم clase مق
 وهس هدایز كا تورث Sb ۰ ردیهیلع فوقوم
 هسلا رواسب هنلوا bgt هیهراب هلتعرسو ثل

 «لبازلاءر » هدتبسنوا یف یووقا هتورثوا

 ?Cobos و نالوا ندنناحالطصایونوقا ۰ رد

 كسب ۰رولک هنسانعم لیوح هتقیقح ییشرب یلعف
 ala یرلدغاک وا هسیا راوتوکماهسا قلاریل

gdهتشپا هدرککیدلیا لی  easeشقا  
 وا ۰ ردراو یلام ردق وش كراج رب ءزکسرولوا

 « نویسادیکیل » +y رداکد تقیقج رب « ردق »
 .ادقم كنلام هسا ,sul » ole » ینلام هدرابای
 .رولوا شا نامت نامزوا نر

 .رطن یونوقا یش نلیند ooh ؟ مدنفا لص ق

 ق رءریدنرآ هد gee قلوا « GS تیق » هدن
Cade « Vole ۹یروسیراو ردق هنمکح « یرک  

 :؟ یرویمراو "

 © GS تقيقح » ویو « یرک تیت »وب |



 ى ت الت انا

eaeی  
 ردهبح نالوا Gale G pols a2 MS ردق وو

Ssناسلا  Goتمدخ هتسذدغت نامز  jul » 

 یادقل + Gal رونلوا ES La SS یک
 هل هدراهبئارط یهدنسهجرد قلا یرد بورو

oeهن یدنا رواق ناما هغمنارآ هراج  oP 

 یکناه یرادقمهن lay عون یکناه !هلدانم
 روصتتهت و عفنرب یواسم arsed كرد عون

Soy st!باسح  Sa!نانساحم لوقع  

neرولاق  Galزکهسیا زمانا ۰  FSP 
ae fy ab ytهزسهتشیا ۰ زکسرولبب هديا مایق  

 یواح یانغا شاب كس یا هدر ۰ تآ العارب

 .نکسرویتسیا قلا نوبق بوریو ET ۰یروس رب
 چاق ندرلنویوق HE یهدهجرده مل هقاب زکیارآ
 - اسمهنآ هلیتهح تیثو عفن هسیا ooh sl یمهناد
 یباسحو هزس یونوقا رک ا ؟ردکحهلس هلوا یو

oyalyنلئید هراب هسلارولس  eeكردنافذح  

 ندهتنثم نوش یک هقلطم تاضایر هد ین یون وقا

 : ۰ زرلبا دع

 الطا « تور » !نمدنفا ردارک تیت هراب



 تفص « یرک تبق » Gat نالید هراب —
 د, Bae نلنید شوک و نوتلآ وش یسهبلاغ
 ,J نلک هعوقو هدنرزوا رانا هلیرابتعا رهوج
 و تعرت هرک ضعب هکرو یلیروک هد «ضرع »
 وج لهو ییدلروک هدههدقن قارواو طونقناب
 رد .زس ره وح تولوا دوقفم هد هلسا دقف كره

 -وح هکنوح os gay یمکح هدهدنلاح صرع
 ۔وجوا بولوا یرابتعا نادقف رب ینادقف كره
 دعاک ننود هدهتروا هرزوا قلوا ماقمع اق هره

 هروک ذم رهوح هدنآ ینیدنلوا وزرآ یسهحرات
 ۰ ردواح ییدادعسا Jars لوح

 CS LF رب aby هراب هدنرطن یونوقا
 كنيمون وقاهسلك مزال كمالداروصت هرزوا قلوا
 «ندیک aby نالک هلیوشنالوا عماجییقو عفن »
 رر ماکحا یهدنقح رتور یکیدلبا فیرعت هند

 بناغ هیلکلاب یبیدادعتسا قتلوا قیمونوتا مکح

 یراقدلوا دناع لصا هروک ذم تاشرعت كردبا
 .یدیا (Joa عوحر هنتروص هشرزف ole رعت
 یوزآردقوش » نامز Sales «ردهن یادغب »



Sag ere 

 هدنفخ ینهموع تروص كنءراب les یرلط

 ؟ ردبشان ندنرلغا طیلخت یەلدابم تاب را رظن

 ینلدقبح slay هل دام هراب هکروملوا كءد

 هش رطاخ كنهسک یبهنندعم تفص كنا نامر

 هل دابم هدنرزوا GSK تفص Sy ۰ روی
 هیلکلاب یسهندعم تیثبح هلکنو اما «رونود
 دعاکر ییاغع و هکنوح - روم وڏ ند اڪ

 نوتلآ هدنلباقم رک | راهسروا هنب رزوا ناشمرب

 ۔ Kas هسیا HE یدوحو كناکوکسم شوکو
 دلوا ققح رویلو یرابتعا نبع هروک ذم تیک

 تیلک هدیک تیک یرابتعا وا هسیا هدنروص ین
 ۰ رویا wile ردق دیه را و هنسهح رد

 ردقوش هدرایع ردقوش هکردیلکد برغا
aردقوش هلیتیئیح تیکوکسموا نوتل ۲ و  

 یحاص هراج و هقلطم و تراىع ندشورع

 دل وکسمریغ ینسهح راب نوتلا یرادقل وا هل نکا

 روکذ مندعم ۰ رويل ازک هس روت وکه ی کمک !قردلوا
 هل وا ايشا ماخ ك Ley وق هج دنا باغ oS کسم ت فص

 ه روشا هنسهلزام Sor rg رلکد لبا لامسا قر
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aeنا رک  

 oP هد ند هلام تا کد رالی رقاب و
 .هبراج تیقو رادقم ۰ زیا OLS هد ندهن راج

 ندافع نالی روا هش رزوا قرهلوا نابم ینس
 .وکسم » هدمهنازجاع فیلأت ۰ زلیا تأثن چیه

 « هلاوح » و « 448 قاروا » و « تاک

 تلود » و « راطوتقناب » و « هقناب » و

gy Jatهدهفیحت شب یرکی هلی راهمانرس «  
 ییدبب رع تقیقح وب تالیصفت مفیدلوا شمرپ و
 هدرهحرد قحهیقارب جایتحا هلیصفت oot ز اهد

 1 ردعضومو نام

 کەدەراب هکرولوا مواعم ندنسهعلاطم 4 ران وب 1

 ندرقاب و شوک و نوتلآ یتفص یربک تم 7

 یاب « هراب < قرلبروا اغ هننرارزوا بولاي 3

fiشلردلآ  Oa!یاشا وا  they gtaتروص  

edn gf =هل دامم هصحم هطساو كن هل دابم باب را  

 هطساو هقثب ندنآ و ندنرلاوبق هرزوا قلوا "
 . ردهدکنیا OLS ندنراماڃتاط "

 GAL یلقلهتسوا ضعب هکردیلکد بی رع ..
 .«دیا قارتسا یتوق Josh كچرک كراهراپ پلق
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 سایقم dla راج توق 1,5 ۰ ردارب ڪڪ تهق
 : ابع ندنسیدنک هب راج تق یتح ۰ ردیسیعطق
 هدب وتکم وا ay طقف ۰ رولسهلشد ae ردټر
 هلهجو مفیدلوا شعد هدنريخا مسق كنهرققوب هني
 هدورلیا ینفج هنلوا دع CS تی هوحولاب
 هلس كنهراب oS هتشيا یدل رح روک

ceردلکد « ققحمو قلطم »  letكنهبراج مق  
 تي نوجا ینیدلوا ad ةقلطم هطساو
 Geo هراب هدنلاع هیةیمونوقا تالدابم .ردارک

ayراس نالوا یواح یتیق و عفن زکسیمکلام  
 هلتعرس و تلوهس هدای كا Gwe كراتور
 : زکسرولمهروک هلا

 Ball ge یسلوا GS تی هلب وب كنءراب
 تحاح هحاصباو لبصفت ولرد هقشب اه د قيمها
 ینیدلوا قلطمو ققحم كتيف وب طقن ۰ رقار
 هراپ كمر دزک نهذ قجهچراب رب هدنسهطقن
 aad های ز اهد ینتیهام كتوق Seat نلیئد
 ۰ رولسهلوا رادم

Seahتیق  gee GSشوک و نوتلا  



aمس رخ ارام  

 ید نوج | هب داع رب داقمو شوک نوما هطد وَ

 تهق هروک هنرارادقم هنیرزوا كن راهعطق رقاب

 هلوادت نادیم قرهلروا اف ررب نابم یبراههراج

 هیونعم "هلواسفمرب abs! ley ۰ شاراقیح
nal gl Aasیهبندعم تاعطق رودمو سکر ه  

 هرزوا قلوا هيلا che قالطالالعو مومعلا ىلع

 ۰ PEI قافتا هدلوبق و و لوبق
 مدریو هرودنوق » یجهرودنوقرب هدلاحو

 مدریو هرودنوق » SI هد « مدلا ككا

 . شايب هد » مدلا wy | مدربو هرابو مدلا هراب

 تقد رطن هلتیمها لاک +هیقطنم Aids یهداروب

 یکیا ًاقطنم ۰ مرلیا بلجو توعد یزکهیلع
 هد هات ةیصق ples ردیلیع كنرب و هيضق

 رایتخا ,As ترابع ندفذح یطسوا دح
 Ad Bal عاجرا هبیلوا deed هسیا روبلوا

 . رولوا

 هوحولاب » هدموتکم یجندرد یکلوا ندنوب
Cs 2?هدورانا یفحهنلوا دع  ee « 

 ییالوط ندنوب هتسشيا هراپ زمگیدرب و رخ هد



 س A تی

 ۰ رویلق یمکح چیه نامه ید
 تلوهس توراتروق ندلاکشاو یهلداىم

 ر aval رشب لقع نوجما كنا PU هنسهقفسم

 esse یهدنسهلداىم تعف هک شما رآ تور

 ندفلا یکهدنسهلدابم ?ce كک | مکی دليا ضرع
daoتيت !  leهکلدهنلوا دع هقلطم 4  

 !نوسلروک قاقعسا

Satz byلا  aeره » ی  

yyتطاسوههل دام  rou!هدناصفیهمانرس«  

 Lem | هلدابم هلا ندلا هروک هنکندلدبا لیصفت

 .یلماموروح ۰ییمامهلناس lly بونارپب هدنل
Syیلماعشود ندنسهنادتبا تیف هللا تافآ . 

 je ge كنعوجم Fo یسازجا نامز ینیدلریق
holتمت » هکیلاوا لوذىم ردق اوه هن ۰  » 

 یک « ios » هدهن نوسلوا tw ندتتالطا

 Cand هک فا و هدننروصقوب یعسج راو یم “ا

 ۰ نوسمُک هنلا

 -رقابو شوکو نوتلا فاصوا والثموب هتشيا
 ررداقمونوتلا نوچ | هيسج ریداقم Gordy هډ
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 كنیفرط هلیوا ندنکجهدیا لیکشت « هلدابم »
 Fo es نالساص ندرداون یسلب هوا هنشلا

odرازمهلا ینمکح هیراج . 
 HS هدننروص (ats تای دب یدعا ۰

 ندنسهبادتا تروص هنارط b$ هکروسدا
Soleتهق هدرلاطغاو ذخا نالک مزال یسلاق  

doleكزس نوسروط هلل وش قسمارآ هیراجو  
 كن !بولوا LN yf رککیدروتک هلوصح
 Gly gl Seay) CLE هلزس هدهتورت یهدنلا

leكنيمونوقا هدلاحوب «ردندرد اون برق  

 .دشکدهلرخآ تور یتورثرب یش Glee هلدابم »
 كب یتیعیم هدكنهدعاق ینیدیوق هد < ردکمرپ
 نوجا یعکک | .رویلاق دودحم كيو یسن

AL Ioیهرودنوقو « مدلا هرودنوق مدریو  
 كل هد » مدلا كك !مدریو هرودنوق < نوجا

 ٩  tokدرب هرودوق هلا كک | .رویمهلوا و 3

 .هلوا نکم Fo عافتنا ندنورتوا یمان ندنسلاق |

 كنبزوس « ردعماج Gey عفن » هيلع le قرهیم
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 ناسقط یسلرب هرس نامر  oohلاحرد هسررو

 لاحرد هن ارز ۰ زکسراتاض  Flر هشورغ
 هنس does ST AIS . نکسروام هلا les یسهناد

GEهکنوچ ۰ رولآ لاحرد زکهسررپو هبهراب  

 ,ae هغلآ هشورغ ییا بولوا مزال هداک !یثوا
releیدیا یطارو  a 

 و FE aby تبا dole تیث یهدکک |

 هدنتبشءهراپ یرکییعی هدنسهجرد Josh ناسقط

 oe Sly هروک هنکحهلس هلاغوح بولازآ

 «دیراج» تیتر نوجما تورثوایطسو كنهلدایم

 هزكشيا كزس bw 2۰ رول [ ینمکح
 OF قفاوم كب

esسما هه یه  Bee 
 رب «زکسناص اکب ینآ مهسرربو اریل زوییکیا كيب

 واو !Fok مایق هفناص ST هدبولوا نامز

 زوب نکس همدآ نالوا Cea هنشیا یدنک یی هناخ

allزوبزکم هلبوب هتشیا ۰ زلآ زکهسهتسیاكمربو  
oy 53 يهدنسهرا Woy SIL, 



 Sons 26 تن

lolكلی هلوا  riaهلو عوقو ردا  
tage 

 تروص ییا عبطلاب Use! BP تردنوش
 نالوانایاش هنقالطا تورث یسیجم ر, ..ردیا نعت

 كلراذور وا هن 6 S59 یس «هلدابم تعق» هل راش

oe «دراج  » dewقالطا تور ° دامت ۰ ۰  

 هنحاشتحا هحرد كمدآ نالوا جاتح ane نانلوا

 یی هحوس كئيشر نایلوا مزال هزسالثم «ردهروک

 یسلواقوح ge ae كئيشوا نالوا مزالاکبو زا
egزا یبهجب و یسهحزس دل ود هل راثیگ وا,  

 لرلتور قحهلوا ge یراتیتوا یسلوا قوحو
 فا هروک هنیدادعتسا se هل وا هبلا جاتحم

 ندهماع جاوح Fo لاحو LIT ۰ رولیسکا

 نالوا ندهماع جاوح .رولبروک هدرلیش نایلوا

 عطلابو هتسیدنک یدنک هلدابم oP هسیاهدرایش
abs!هدتروصرپ  Sa) OSیملاغوج بولازآ  

Sete J]نامه رادقم  Dadوا بوشود  
 هد ینو ۰ رولوا Care تعق» | ا

 .ولرس «؟ردهن تیت تقیقح » كمهنازجاع فلات
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 هدهسیا ج تح هکک | یجءهرودنوق رب الثم »

 ردق دقوا رول هرودنوف تفحرب goal كنا
 ردقو هسا یجهرودنوق بولس هلوا لدب هکک |

 Asse FL | ردقوا abo جاتحم ةعفد هکک |

 رکلود كلذك ۰ ردحاتح هدهراش هقشد las ردق

 فح هاب كن هدهسا جاتحهدهکک | هدههرودن وق

 كاهد ندناو هرودنوق تفح كسب چاقرب هناخ
 لرکلود هرارادقموا بولوا لدب هکک ا قوح

 ره هثیشره كسکره هدرب ؛ردقو یجایتحا چه
 زن نداد We hal جاتسا هدناععو نامر
 ST هکزلوا مزال نامزرب چه جاترب یلساملا همدآ

 -ابتحا هیهسبلا كلذک ۰نوسهلشیا نوجا قعازاق

 یجایتحا vale + party gags مدانالوا &

 سکره هدلاحو .نمهتسلا all مدآ نالوا

Qt poolهراس یابشا نالوا مزال هنسیدنک  
 یدآ نالوا یجایتحا هثیشوا نوجما dala هللا
 كنسیدنک Fos هدنلا كمدآ وا lack ندقدلو

  cheرولک مزال قلوب ییش ینیدلوا «
  gal CLS) abyكنامش دحا هرلیش



 دا ۱
 ندنرلترجه هیاروب ۰ رارددوحوم هدزفطو یس
 اطعاو ذخا یراهلدابم بلغا ILS ay مدقم

 تراعع ندها رط نالوا Soy عدق دا كن

Galشوکو نوتلآ ۰  Byتیق زکلای هدندزن  
 الاح ۰ cal دودعم ندنورت هروک هنب راهندعم

 شب كناتسدرک و ناتسب رع هدنوک ینوکوب
 هلتروص Alb ay تراجم هدندزن یراتریشع
 یونوقا هد یس عوط كا كشيا و ۰ ردب راج

 diate لوصا یک هلبهدوک یک لصا كنتف
oh!یتورث رب هلی و  bats, Loكمریدشکد  

 ردکعد

basهرامدا ضعب كرب ره ندنورتعاونا  

 ندنفلدلوا قوح هروکهنیرلیضعلو زآ ییفن مروک
Eهد یرلستعت هيلع  aهروک هنرلعا فتا 4  

 مل تروصوت كدام نوا فلات
 Jl ؛ردشمامهلوا لصاح هیولطم تالیهست هدنس
 Ls « e قیتلو یونوقا نالوا مهنازحاع

 ۔وک کب هیصقو هدنتلا یمهحولرس « ab lice را و

 : ردشظید .ردشفلوا حرش لز
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 غ وئو ندنور عون ره كحايتحا باب را

 ر دقت تعق هرات ورتوا هروک هنعافتا قح هلو

 < هراب » یرک هطحاو هدنصوصخ یرلایبهدیا

 ۰راردقفتم نوسلوا دج یسالع یونوتا هدنسلوا

 Sorby كمهيلاراشمیالع هک رولبهید
 هددطقنرب چ Glaly خو یوق ردق یراق

hot 

 یسورو رکسورب و یاس ندنسامک یونوتا
 هلهجو Stal خرشت لزوک كب ندنفرط
 - وط ههم دق ةنمزا !Ab هنارا oy ك رات

 Bak "یدابم كرشب یب هکدلیا تعجر یر
 6 ۲ « یداع یرلهیقیمون وقا تالدابم هدي

 نوجا قلوب Boke و ۰ زر روک یغیدلوا

 - دل ورلیا یرعوط هیطع مدق رب هحځ رات نکلای

 شد هرک كس هدر كس . ۰ لک مزال كم

 كني راځم رات de هدنوک وب زونه هلهجو میدلوا
 هبنارط وش ۰ ردراو رلتلم Olly هدنع دق مسق

 لیکشت لاثم لزوك كا نوجا مزب هدنصوصخ
GE teeهجرلک زوب هکردرانکرج هسا . 
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 cP Dat a pe, cee هروک

 نونف ato هدهعاد تروص .a رلکدلدبا عضو

elنده و  Feكتح و توش یرقدلوا  
 هدای ز ندهلج Fo نوجا AY ینسهحرد
 . وک ییکحهدیا اضتقا GPL هیایفارفحو ع. رات

 ۰ مدیا شمرتس
 هدمرلب وتکم یجنچوا و یجنکیاوب هتشيا

 GE نیعت ae gal كدنف ییتلوب یونوقا
 نف ید هدب وتکم یحندرد هرکص ندقدلوا
 هنفحهلوا « تورث » یعوضوم كروك ذم
 ES اد gt Glo Sas هروک
 bo Py Sobol طب یراقدنلوپ ترابع ندهن
 كتورث ءرزوا Gul & بیرق كا هب یرعوط
 ce و عفن وب (sls Ais روصت یتیقو عفن
 هنامرس رب ASL بویلوا هدهفقلطم تروصرپ
 رايش Gadel rk عقوامر Vs یس و
 .ردئرا ge كئيشوا رشب لمم یسو ینکودیا
 میت یعافتا ندنعفن Fo dole لوصا قر
 . مدیا شما نایب ینکحهدیا
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 » هراب « ۳

 Bee telcos مرکب
Garدقت ردق هب  atتر د مغیدلوا فرشم  

 gly, bh رایلاع vl لوبق ate كب وتکم
 یسرهف ر كردقع !Ak هدهعرد یلح

 ee مولع هدع وتکم 281 بولوا عاق هنماقم
aksكننف یونوقا هلدیهغو طسب ریدقترب راد  . 

 یرلتح و توب یک تایق زف و تایضاب ر

 ا ادو ایا نواف نالوا یک
 یناه ab نونف راس طقفو یخ دنلو ندهبنظ

 قلعتمو دنسمردق Ade ja هن At و تبثم نف

 دیفتسم هدتبسن وا ندتخو تو oa هسلا

gras!هدع وتکم یحوا یک کیدلیا درس  
 لب اق رهدافتسا كوس كي هد ند هبنظ نونفو مولع

 دل وا راحود 4 eas هدص gery Lid تولوا

 یراتینوضم نیمأت نداطخ و طلغ یرلکح هل
 هرناکمو نامز یکناه كنءهروک ذم مواع نوجا



 ۲ را oe ree وه نرم رک
 زکهسیارولوا لصح Ge « روتقودورپ » رکا
 Se نایاش كقيتلوپ یوئوقا زس هدلاح وا
 « نکسرولوا مدآ رب Sod عشو

 لضرف Sad هدر هدنرزوا GAT تورث
 وا هروک هنفیدلوا كعد لوصح رب ناالوا
 هد نوجما كلب هعلوا یغلقوح ینغلزآ كتمیق
 .وکذ مسایقم ؟ یلکد زرولوا جاتح هسایقم رب

 GLb رب نانلوا دانسا اکا دوخایو هراب كر ۰
 هرس قیتلوپ یوئوقا یفحهلوا LY دحاو
 هديا حوت یتهج وب RE هدهسیا ررو ربخ

Use! oleدلوا هن هدكنءهراب هدنرطننف وب  
 ىلاعت هللا اشنا هدیح وب ۰ wl وک ف

 لراتور Sh ۰ کحهدیاتریغهلح هديت آب وتکم
 ك رکتفاع و تڪ نالوا یمطعا ك راعفن و کوس كا : }

 هلتاینغ یوا نورقم هدیازآو نوصم ندصقات "
 یراترضحمدنفا ۰ مرلیا مالک نخ

 تحدمدج |
¥ 
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 كالبسا هد ران ايقسلا GE) Ly هلیسهفیطو كف
 كنراتسیمووقا ایوروا ۰ شالوا هدقح
 یرلکدی د 6 AE | لصاس » St « ریودورپ »

 :ردکعدیسهرمن deh كنلعورنه كك ره یه
 to gat yo hey Fs تورت هتشيا

 ردق هن دوخایو یتیدلوا زک اریل چاق هزس

 .روصینیدنلوب دوجوم SIA sk by یادنب

 « تورث » رادقم زککیدریو ربخ نامز ینیدل

 et اا تیم هارادقم و ۰ ری

 لصاح ییهراس ریداقم هدوا هسا راو لاتحا

ov pl welزه دوخابو ندنساوا هیامرس  

 شا ele قحەلوا یهیلع عقوام 2

 هدنآ و هدلی هزس اما ۰ ردنرابع ندنسفلوا دع

 ندرایش Joli و یلفن ون یناه هدنوک دوخایو
 نامز یرقدروص یزککیدلبا لصاح رادقم هن

 تور SAN ؟ Ay رادقم زککیدریو ربخ
 .بویغالصاحیث رب جهزس رکا ۰ ردوب هی
 هدن رطن یو وا Sed | هدکع ندرضاح هد

 -رونلوادع كلهتسینمب « روتاموصنوق » زکلاپ
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ang} یفلوا روصت oes e هدیش Als 

 و رار  Labs cant ‘sتولوا قلطمو قفحم

 لعو یسو هیامرس رب تورث وا هکلب 20
 ! Oyeكنا رشب لمعو قجملوا هيلع مقوام رب

 قا  ee ails ldsلوصا قرءردترآ

 ندعفن وا ید هلداسم  cheرانالوا عاقتنا

 هر دتا ریدقن تتگو ههر وک ذم تور هدنرطن

 و  aby ۰هرکص ندقداوا  Oreهیعیبط

soleus sil Cra nD 9 و Wr هد هن 
 تور یسهلج تویمەلوا ی کج رب چیه هدن رطن

Fe! bls دل at هلا دع ندهتیم 

et ses 1۰ رارو و  

 یسیقلت هدنروص وب Sas كنيمونوقا

 ندرلیشنالواراو یونوقا ارز ۰ ردندنارورض
 5 ۲ ی هدنعوضوم لصا هسرولوا كجهديا تح 7

 هيا: ale وا ۰ رولوا bl دعا ندهاغ

Use! Cle ALU |قوح رب  GLAلااا  
 قوح دب رکید لپاق» Ani y هدننروبم |

ee 3ی  tl eleلصاح ۰ + ردکعد  
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 روج ! Slotردناماعضتا اک ۱ هدیفن یلحهنلوا

  ae clay bرویت ( EI Slatزه
are sf كيعس وب بولوا كعد كما 2% 

 یک ین هلوا مطنم یی  ca:رولوا دیازآم
eel هیفصت یا زکلای نکیا Gly gb ارز 

 رب اف  igo diهنعفن  Slobندقدلوا روی ۰یدبا

 -وا «ردقحهیارای هرلتعنص قوح رب اهد هرکص
  eoوا قرهلوا هدهحرد  coseهطلاب الثم
 یعس كمدآ نایوق هنلاح  slayوب هکرولک

 مه كروک ذم ندعمه رکص ندنماعضتا هد كنم

  aiمه  olka ceجواوش یدمش۰رونلوب شلوا
  i aEهنغیدنلو هدنسهحرد ره هدام

 ماح رب نوجا هحرد یهدفرط تسوا هروک

Sat ندلا ره + .یدنا روئلوا دع LI 

 » یهدنرزوا كنا هک یدنلوا دع « لومم

 » مه یعفن مه ید « لع  SEیدربدنرآ
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Glebeناباش هررفآ  SN Salبز.  

 هدننایم رلنوبو نوفدم نداعم هج وب هدنیمز
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Sty « و « تروم شیر « GL ety il 
 تروم «  ps-رس» و « هتيم تورث د هکراردبا
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 رولک هنسانعم « ناّلتف » ید هدارو ۰
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 هدوا هسیا راو تمارکرب هدننف قیتلو یونوتا |

 رستعفنم هجو یلتیفو یلتفنم هجزس هلبوب هتشيا
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 4 رءربیوا بولا هنلا ییهطنالرب كلبا ۰ شقا
 .هطقناهب ریدقت 9 وق ندیا aries كرهربوح



 دن رعت كنور" ینارادفرط تیاسا مادآ
 هل RAOUL هرعشلا ءردرلشملا لاخدا تیق هدوب

 رارق هنغیدلوا تور هروک هنغیدنلوب GP هدرب
 نلتید عفش یش نلند توق dash طقف رد رلشمر و

 ؟ردییعطق اهد ندیش
 نا ce he دم hy aoe یھ

 هدلوج «مرلیا راطخا gate رب یهدنروهشم
 ربفیرح نالوا GE هنسهجرد كاله ندقلجآ
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 یغیدلوا كاله هدهبیرغ تروص رب ندقلحا
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 هبصاق نانلوت وسو نا | eae یدنک طقف ۰ شا
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WAS ۱زارب  lesهکمثعد هدیغاشا  : 
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Syعج ندهرتعم ذخ ات هدنقح  Sle clesهلا  

 3 مشع د ab وش
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 لب سل یاوهو ole ا So ی قاب
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 و BPA هئیش ره ONT وشراق هزجایتحارب
 "«رونلوا قالطا تور هعقیتل

 هرکصندقدنلوا فیرعت هدنروصو تور
elseو هه سم ترارح  te 
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 .ولردقرق هلوا كناحالطصا دناع هراناو كرالع

 یسالعهدنرزوا فدرعت رب ۰ رلوا هد یرلف رعت
 یتدارفا هسیا هدهبنظ gd ۰ راردنا قافتا

 كيب ak Geb فیرعت رب علام ینیرایغا عماج
 یتروص لکشمسا رب قرهلوا راحود هفالتخا

 فیرعت هجرازرب نوجا هفسلف هک لص ۰ رولا
SLقافتا یسیرب چھ زونه هدلاح ینیدلوا  

 یونوقا یک ینیدفلو شفلوا لوبق هلبا هفسالف
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 لیکشت ثحم  Shoalیهروک ذم ثحابم
 نف » رب هدندکلیا دیهغو طسب فارطالاب «
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 Cle هلس هل وا مفانو نکم هد subs Amy و و
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Wey رس مدنقا 

 تحدم دچجا
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 یراک لوس ندقلا قوح بورو زآ ۰ ردراو
 هزب هدیهطسفم وب نامز Sales < ؟ رولوا
 SUN یتسیلک نالطب كرديا حرش تایضایر
 ۰ ردکچدیا

Nw هدمرابوتکم So Se ندنون یلاعت ae 

 یرلنوب ةدقعدعبةدقع كردیاعرشت رب رو یزکرل
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Sls ee OW هد زمهیلاع بتاکم اما .ردکح 
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  ae kbراروسیرویب سیردتهدنروصوا كرديا انب

 ندنو هدشعا  east do jer Foتوما
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 -ولع "یمومع كنها كرالعم ندیا سیردن یونوقا
 یرلقدلوا بایهرهب ردق هن ندم , Pyلوهج

 ید یش نلنید نافت بولوا  Sbانشآ ناسل

 نانلا هلا هلیبسح قلوا , es lSهدا هجرت
 ك رلتبارغ هرکص ندقدنلوا نظ ردترابع ندکلیب

  Oveیرلنامهحوق اهد  ae؟يزمهلا نادیم



eres 
 ٥نی روئرکوا  | Fo Slشمالک  ealندنوهد

 یونوقا نیدلوا قفوم هنفیلأت مدق» هنس نوا
 دعاوق وا مه هدنباتک قیتلوب  Goneراک ذت

 جردو  SEIهد هو  Malyeهنامز وناکم
  05 5هوالع :نمراقعلاطم  SRVمدیا

 نونف هرکرب ییهینظ نونف مدنفا هتشیا
 ? aaaقیبطت ! ataهاشا رب هننهذ كناسنا

 قوح كب بواك داشر رب ? HEهل وا قفوم

  aeقیبطت هنهیضایر نونف هدرب یرانوب یک
Alin Fo رلاطخ مهم las Gas Bs seh | 

۰ Josh, هديا قوت ندطلغ وب راذهذ قرهقبح 

a Play US sf ییش نلیئد هراپ الثم 
 یرلکدروتک هلوصح كراناسنا ید تور لصا

 عون ره  abرایشیلتیتو ! gtsهنیرزوایساسا
 » ندحراخ بوقیح لام زا هحراخ ندتکلم رب

 بویفلوا دع رضم یلاخدا لام ق وح هتکلم
Loy هتشيا اریز ۰ ردیلفلوا دع دیفم USL 

 قوح هزب ندحراخ بوقیح تورث زآ هحراخ

 راک لکد نایز هدنو - ردکع د روسریک تور
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 ندنرزوا كرلنامز ییدلوا ندهشیع "دل داسم رب

 HIE PL نوکوب ۰ ردشمٌع fare هج رلکیب
 هساا ی سو Jos روت وا هدراهناخ نن ضو

 . روش وادعهلسندهلدابءر لباقم هشوموک هنوتلا
 هنساعدا « ! رویلیا Ob رحهنب رزوا زوسو دغاک

plsنکسرلوک ردقدن هسلوا كحهیلبا  ! 
es Soneیز کیلا تاذ  diemهد وهعم  

 زام وعم نالوا تم ها کل
LANET Eهدنسهتزع حامص  

 ندقوح كنامز واو ead y هدننامز رلوق

bee SAFمدلوک ردقوب هتشيا هنیرزوا . 
 BESS وب كتکلم مزب ینف ابفارفج اب از

Elksید  Ag clayیهدننامز  de 
 زونه Shy Ws نوچ ey هج ديا راطخا
 de لولح اهد نوسروط هلیوش قاوا شم
 ید SIL ۰ مدالکا یفدنلو شماقا
 کد هدشمالکا هننرزوا یسهدافا وب هل رعضرتعم

ody Thیونوقا مدق م هنس یرکب زکسنوا  

Gale |سردت یتف  salمدآو  deleدعاتکی , 



 ۱ تس ۵ سم

 هک هسلاراروص هز ۰ goal هنماکحا lige ید

 هرکص ندنراثتا كمالسا at رات Ac 45 هنمزا

 زکهسیا راروص هرابلاب وروا ۰ ردشلوبماتخ
Aw EVAكس رک یامور هدنسهدالبم  

 .ردشمر و تیام ههبحم رات هعدق هنمزایضا 8(

 كلاوحا نالوا صوصح ههعدق هنمزا ار ز

 هرکص ندنا تولو ماتخ oa Ploy یبهفاک
 کو لاح ۰ ردشمالشاب هکعشیکی tle لاوحا

gla ftرک دی لس وب  peel 
 هدقنو ماتخ زونه یسهعدق ةنمزا كزعسا و ملتا

 رایلاب وروا ندفرطرب اریز ۰ زروروک یفیدلوا

 aubiy رلیلاش رفا نام ندفرط رکیدو
 راحود یهعدق لاوحا Grae asl gl یل وتسم

oneیدعش ۰ راردهدکلیا  oyورواو  abًارطت  

coe sbرنو و هسنامز تای نلسهلوا  

 وغل وق ماکحا نالوا Cole de واو یرلمدق

 زس » یلوغلوق رب ؟ یرولمهلوا یرغوط نوچ ا
 هد رلل وح دا ?Sele ad مزوک | کشر وسد در

 هد كتراج Gall ناشی رپ هدنک ارهدرانامروا

۱ 
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 حد ناو

 رکا ۰یدیا رولبریدیراچ هیازج یراقدلواراچود
Gobكرارپوب افارغجو  SYكرانامز وو رار,  

 هن داش را بورتس وک هز ین راقدلوا رانامز یناه

 یخدهدزب Vey هلا رارولوا تاج هبا تمدخ

yوط لملاروتسد كنه دعاق  otرلدااعدا موزا  

 ۱ رر

 فک به ردق aloe یزمرللاشم
 نالوا ad fy مدقت كنيدنو رخأتو هکلیکی
 تبانع هنلاسراو ریطست ارز ۰ ردیلمالوا بجوم ىنادذا طيلغت زمغاقلوا GEL قيبطت هنیراتبش
 رککیدلیا دارا Sra هدیوتکم زکغیدروی
 .هطقنوب مات هتشيا طلغ رب (UL نادیم هرللاس
 رب هکزکسرولم هيد ۰ ردهدقهالشاب det ند

th)یونوقا  spots’ هلوا یراح هدنامز و  

 کت یمروک ذم دعاوق همباتتم OW بویم
 ینیرایکی كا ید زب هروک هتفیدلوا شما لاک | و
 .زرایا جحر

 زوسو نلسهل وا یرغوط هروک هنامز ! ريخ
 ییاکعا كنامز ًاتاذ ۰ سلوا یرغوط هروک هناکم



ofl uh bh ioe 
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 هو لب els هلساوعډ » ! رداشاه 2 Jatt كي

 ش هامریدلح رکا ؟راراباب هل همدآون adsl كو

 هننورپ كنا ی رات هسیا لصاح نقی هنفیدلوا
 هدهسیا ناکم وا UG اعقاو توتازوا یرعوط

 ۰ راروتالک | ینیدلوا نامز وا نامز

aa Mere مولا alg كتاف AS 
 روک | شتناپ نوا قلوا نیکنزوس » هبلاها

 !هزکلقع مراشاش ؟ اه نکس  dle GLناجراد
 | د « ۱ روننازاقهرابردق هل بوک  asaهسشقلاق

 رخ هدهننورب كنا  gals-اوم نامز بوریدشالقاب

 قف  oralناکموا ناکم ! | als«راروتالک

 ر یدنلوا قیبطت هقوقح لع كنيموئوقا
DY alesور یش ره  SLردبلام  » Sasاسا  

 - رعمو ربه لراکتعنصر ندنفیدل وا یعرع یمهیس
 كل راکتعنص وا قرهنلوا دع IL كکیلپ و هر هد یف

 هبناجاو لقن هبهیبنجا كلام یتفرعمو زه یدنک
 عیانص ره “641 روشلوا منم یی هدنا میلعت

 <A راندیا اشفا یرلنو قرهنلوا se ندرارسا

 كران دنا تراسح هب هیسایس تیانجوامامالاب هلت



 نرب jae ‘29 |یقس یراقدل وا یواح كغورف
 et هدنص وصح قد رفت ندن Coe ی راوقتسم و

 كهسلا رولوا Coad! Carl هیایفارغحو
seals) cheهداشرا  ELLYسهل وا یناکعا  . 

 هدنامرزا ررب و هدناکم ررب Cr زه هل ران و ارز
 صوصح هرانامزو ناعم وا هکردراذلو دوحو
 دا لوق یرلقدلوا تباصا Ye هرزوا قلوا
 هامل دمت كناکمونامز رلیش قوحرب نالوا جلب
 ar abl نامز ریغت ھ۸ ہیا وب ۰ راریلسب etl ریغل
 ASB ر هدننروص » رول وا nee ید ماکحا

 ندنسیلاها امور نوکوب ۰ ردشلبا لیکشت هیلک
cl,ودلوایربسا نب ۰ ردمرپسا مب مداوش »  - 

 !Sad, als گام ؟ ردیهد مام ۰ کحهر
 ۰ کج هرودلوا هدو مهسا روسدا &2 لصن
 هکنوح ۰ ردقو یرلقحهبیقهل ین كنامز یاهقن
 او ی هکردندهمقوقح دعا وق

 ae ern راد شفا a . ردکلام هد
ae۱ كريسإ توروس فرش هد  se 

 . ران وسلا Lele Ste sb لصنهدنسهجب ران البق

Be = سس ی Grae 
iy 

-. 
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 BE مسرت هدننروص رلهیجنزو یجمز
waeوب  Gelیکلیکساو كردنا هناراءزب  

 HES رب مدق هلو هتشيا » !Joab راطخا هد

 كنەينارصنتاوذ ًارطن هنفیدنلوا ربیوصتو میسوت

 Sk» انا هنغی دنلوب ترابع ندرلهیجزو یجنز
Jats! Chasوش  GSسدنسهدکقا در  

 !عراتو ایفارفح هکقوب همش ؟ clade هلوآ هل
 sop knits رک كحد راطخا هز فا رخ

 نوت را هد ردرابخر لارا ییلاها كر

 - دنلوب عناق هنیراقدلوا یک یرایدنک كرشب عون
Ose) 6Sميسر دلو هد نەارصذ تاوذ  

 تاوذ هکردکحهیللا راطخا oy Bol ۰ ردرلشقا

 جد Be بولوا ندنسنح یدو هبنارصت
ba! uelوش ۰  Glداشرا یزب یخدراطخا  

ab |تقیقحرب یشبح ل اما هک ردکحهرب دا  

iS Be Ay (Beبرقا هنتهح ضح  

 ۰ ردیذک ضح یتحو
 مولع یک یوئوقا یک قوقح یک هفسظ

 نایلیا sess dle كس یرانویو ككنهینط



۱3 Ve ey ee 
 < نوح مرات » و « تسمکح غ رال «

  oکروم یو ی
 یکه كخم راتو ایفارفج  GLbهلهج و هن

 رلکجهدیا می دراي هج  ayهدزوا قتلوا لاثمرب
 هعلاطم هد بس هکلب هدرادنرغ مدقم هنس دنح -

 راسطخا ییهفظل هرفق رب نانلوب شلوا زکراذک
OM نعرو مدیا توی Sots! = Soul 

wt فی رش Jel spy مدق و 
 ردسهدام ۰

  peی رک هاب ده یا راک اس
 ۰ ردشلیا لوخد هدرانامز Sl كب 4a رط

 حلوا لصاو ay bas راکتعنصر ندرلشبح

 یدنک یید رش لیجنا ینعی ییامطع تراثب نانلوب
 قلوا تلوهس رب هدنرلم## كني راي رهشمه

fb,ونعم  Gaراتروصولرد نوچا قمریدترآ  
 الا یع ص ترضح ۰ شتسلا كا رب وصت هلا
 درو كا یاسیع ترضح و هبمزرب لزوک

 داع هتینارصت كرديا ری وصت هدننروص یجنز

 هلب وب به هدیهززعم تارذ راس كکرا نداق
xg vere 

 4م
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 Jab لوا نوجا هدافتسا ندهبنظ مولع
 هدتکلع کناه ILE ییدلوا یواح Ob وا
 + ردبلغا قیقدت یغیدلوا ادب نامز هن و
 غب راتو ایفارغج الوا یرانظ وا ؟ اب زکسرویالک |

Uw Lsتراسع  old»وس ه رلکح  od yey 

 ae Adel قیقدت یتقیقح كنر یرلکجهرتسوک
 هیت ,د یر وا ae یردراوب هلب ربع قفلوا دع ندهصحگ مولع یرللع ایفارغج و غیرات
 ۰ رديلللا تريغ

Saalایعطق هدامفا رغح هللا # رات !  os 

 شهدم Jub مطع بویلوا Ge هن رزوا
 SI ىا و طقف : رد راو Fe هدرلنا رلاطخ

 اظ یدنک هدوا هکردرا و یس هسک هصاحرب

 ردتقم as یخد Be راب دنک هاب هلس یب زا

Hess!كنهینظ مولع قوح رب راس هله ۰ ردي  
 ندنفیدل وا هداب زكي یراءدراپ «(as رلاطخ
 تروص كني راقوجرب ندهینظ مواع الع نیقذدم
 هم jh ین JUS و 2. رات هد هص وصح
 ۰ رد راشمامهل وا لصاو هتقصح یرلقد هرا



 هگمرن و یس رد او هن JA ass هد وآ كردا

elsردنا  > oyو یسرد یونوقا  Neyنایتسیا  

allsیسنقلاق هغعالک | ینددلوا هن « تورث »  

! 

 هحرف ردق deel مولع یک باسحو یه
 مولع bel هدیلمروک یفیدلوا لوخد باب

 Cao 2 هد راک نالوا د و دعم ندهبنظ

daeیلع وشود هروک اک !ینکی دلسهلا هد یت ر وص » 

 هنهعوج رب هيد « مع « CRE ee رب ab وا

c=و را ردبا  » Oanaردد و سن رد هد »  Atw 

 kl و یوقا ندنرلن دنک ؟ یدا رار وشقلاق

Ye deb addyتقیقح  gSیحلسهلا  

 تاذ هدمهض رع یلوا ندنوب Seal نوجا

Weندهینظ مولع یف قیتلوب یونوقا هغ  
 تم هسداتشرا كىلس :Sy sulle یییدل وا

ch Fo vag db -۔ دیدن رلهدافتسا قوح  

SS a۰ مدیشلیا ضرع  
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 روئارا هراچرب نوا اطخ “یر هروک هنبراهیعق
 قرف ندنشلک اب Bc Fb لصا هراحوا هسلا

 یسوکعم IE فرض هسا هراعوا ۰ رولنتدا

 رواراوا GME كراددع (ov p> gs ۰رولسهل وا

 ناد cell یک ینیدلوا شلتلوم رزو رزرو

 وک رزوب رزرب روا روا ی دل و ید یش

 هلا ۲۲ كنیددع ۲۳۸ ندنغحهلوا كقلوح
 یرغوط یددح ۰۳۳۱۲ نالوالصاح ءدنرط

 ۰۳۳۱۲ و نوجما قمالک | ینغیدلوا تولوا

 -وآ یس لدہف بورضم ابو بورضم ییددع

 روثلوا میسقت هنیرزوایسیکناه ۰ ینا مسقت هنیرز
And!هدقدقیح یواسم هل رک و تهس جراح  

 یحار نق هتغیدلوا یرغوط تاع برط

 ose شاوا لصاح

 وش نالوا ندلئاسم یداع cb هجایضاب ر

 هداوس ریثک: یعغلدلرا شعءازوا ردقو فک

 ج راخ ONERT ۰ مردا اجر یزکمامروم لج

 ها راهسیک شعب یخد امر Gale ردقوب هکردلکد

S544هدروسلو  SIر  Bt Shae 

TENT) ees ea 



Bay Secor re 

SUF برض زکفیدای هکرکسرولوا Gul هس 

a ES اشنا الاح ؟ یلکد هوا ۰ردیرغوط 
 » وب هید « نازبلا  SWEجرد ! + Jonهکوملاح

 یلکش هیضایر  Allو هتشيا رظن عطق ندنسشوا

 یک هیضایر دعا وق ات .ردنظرب یخد هدعاق

 تیلزا ! Conبا قلطم تور هدنسهحرد

 هکنوح ۰ ردلکد تباث  Sulهدنتایلع برض
 الثمهد بوما وا ۵ ۳۳۱۲ زکب رض لصاح ۳ ۱ ۳۲

 هسلوا  Sobهدیرض لصاح شاک ی وب نازم

 كحهرتسوک یرغوط هزس  ۰ calوب  lbsهزس هد

 نادیم عساو یسوکروک یش نالوا كحهرتسوک
 و تماقتسا یهدنعط كققدم نالوا عساو یت

 برض هکرونوئشود ققدموا ۰ ردتمالس یهدنرکف
 ینراهیقبقح 28 كدادعا اطخ لصا یهدننایلع
 دام ندیرض هکنوح .رولس هلوا هدقمرب دشا رآ

3 sgt Seg. رزو رزوب روا روا یرلددع 

 , gles SKEهیددعو هیقیقح تیت ك راد دع

 ( aeبویلوا لباق قلوب هلعاجرا  SBهلبوب

poe نالوا شوت رزو رزو روا وا و 



 س ۱
 .روا CLS رح رب قفا یسیقاب كردي جارخا هسیا
 بورطم St رض یورافوب KN هنسهل

EE۲و ۳و۸  Cn Josueتبق عو  
 زوقطرب ینیدلوا یواح بودبا ۱۳ یر یفیقح
 كنکزرح یو هکرولاق ٤ هرکص ندقدلراقبح
 هدهدنسهناخ ad تورم ۰ نکسرایوق هنسهتروا

 lee ندنکدلبا ۸ see كنا قربای یتایلعوب
ELS >هکسرازاب هنساذح درد یلواو هنتلا  . 

 یکیاوب هيد « ردنا یکیازوتوا ترد هرک زکس » هدعب
LL Adزوقطچوا ندیکیازوتواوبو برض هلب  

 كنیکر ج یثب قاب هلا حرط یییدی یرکی نالوا
 کد زکبرط لصاحتیاہ ۰ زکسرازایهنجوا غاص
 تیق عوج كنيراقر ۰۳۳۱۲ وب بوبالقوب یراقر
 حرط یزوقطرب هدندنوب بولوا ۱4 یراهیقیقح
 لوص كنکرح هد ینا كرەر وكى ’BI شپ هجا
 : دلوش یلکش لزکنازبم ۰ زکسرازای هنحوا

 5 ٤ ٥

۸ 
 رولواینیعكنیربر, راقر يهدحوا 2$( ۰ رولوا



oes Yastینح ۰زکسرولوا شمالرضاح , 

sly obكوش  a gleمولع نده  fire 
 را طخا هزس هد یغیدلوا شمارجص هاب ردق
 < عهدا

 هباسح دداع لاعا نالوا تایضایر حاتفم

 هد یبش نیلنید » Ul pan نامز زککدنرکوا ی

 ۲۲ ییددع ۸ Dts, $l lose Sal و ۱

 < هج هلوش abl یددع
۳۳۸ 

 ۲۲ ء
 سس س

1o۲ 

fv" 

۷٦ 

ory TF 

 زککی دلبا لصاح نامززکک دللا بر دید

 هدهبضار تقمقح  mee-رابا نازتمرپ هسلا راو

  3ورم ال وا هد نوجا تن وب ۰ نکس  Senیرلقر

  aot oe 4ردقەن هدنوردو عج  5 gabراو



 تا ra چ

Byرامزیب عقاولاف مکح نالبریو هید راو  

 یرغوط هبرغ ندقرش كضرا نالوا شغاط
 ھ دندندادتمایرعوط هب ونح ندلامش یدادتما

 BLS وا ۰ cath Oks ندنسلوا هدایز

 ؟ب دلروک هدلیطتسم لکش رب aa gle "یضارا

 Sle كنلوطو یناه كنضرع كنوب نوجا

 Seal طاقن نیبعت ale ینیدلنلود هدنرادعب

Sy ۰ culقسرولوا كحیلت  le 

 طرفرالوطو راضرع هدنرزواضرا یور كننف

 a  ییتمروط بود
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 هدهسیا رولک مزال «Gi « مولع قیبطت » هدرپ

ر  زفح هت وط ج راخ UNS هد هلئسم وش 3?
 

 رب اباوح هنلاّوس « ؟ردهن ع » كمر

 كوب مهسیا ردیا نظو Jal شعد « !ربخ »
abyییغیدلوا  Slyید  Jack)ادتبالع ۰ . 
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 هدربهرکص ندقدلوب دوجو هلتروص وب رالګ
Shyیراضعب  Soهطسا و هلیصحت ی راضعب  

 «نشفلاهتقد رطن زن یسهیضق یراکج هل هلوا تل و
 كنئيه نف هج دملا لیصح# هس دنه و باسح الثم

 aby كمولع ۰ شلروک ینجهیمەنلوا لیصحت
 dle prasad toads تینا هنری

 peels كنرایصعب نایعتلاب یس هیقیقح دودح

Ssرلیضعب  A.اطن و لخادن یثبا قرهر_دش راق . 
 ۔اقہفیسالق » رب ر ee ندنحابتحاقمراتروق ندلو

 بیترت » هداکا زکهدنب SRL ید « نویس
 ۰ مرویلسیا كا pw « مولع

 ee ee eos « ع»

 ره تقیقح فثک ! لکد dk یداع هلیوا هد
pote A STتونیمهلوا  yimینعب یهفوشکم ق  

 رد .د lee» » هكا اد ہلتروص لعت یرایکلب

 قرف ash اا هددلکن و ؟ یلکد
 ردلعءد یش یراکدد « رح” » كنامدق «ردرا و
 can bead یرلکدید « لاقثا رح » كنبرصاعم

 هکروث وا se تروص Gl هددحاو is رو



nae 4 بسم 

 یژدمرب یر ره ال رام واعم ندبا لیکشت یولع

 ,اقیقدت Le سکره . ا اجت كمآ

Sisk Beas aهد هنب را هقشد ی واعم  

 و «ردلوبح هابسهعفات تلبح كمر و ریس

Osby reذم رابخا هدعب نوسروخ لغو . 

 فنص فنص هروک هداوم یرلکدلبا قلعت یهروک

 ار و رب هتم رهو راشمرتآ

 (diy فنص فنص دل و ینه رشت تامولعم كلبا

 کوب زب Soo راشم د «نویساقیفیسالق » Wb وروا "

 "مدید هلیوا زکهدنب o Jes+ « مولع فیصت »
Lally!نمردارب كبقيفوت ولتداعس  LM ar 

 هبلا راشم at كموحم كب لاک هدننابد دا 43 و

 وا دیاع ه رحاع دبع كوتکم رب ینیدلوا شمزاب

OYتایهاموفینصت» | اباوح هنسهرقف رب  he be 

 هبابسا ضعب هرکص هدمدیا شمزای باتکرب هید
 هدباتکوا !art ۰مدبا شماقارشن یاتک وا ت

en23 تامولعمناشد  Clb! ab p34هعج  

 هلب وا Se pouch ad « مولع فنشت «

 ۰ ئاق هنکج هديا جج "رت یریبعتوناةلطمهس زاب باتکرب
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G4! یهددرانف GG! روقوا قطنم Lh 

 یهدیحانلارد  Calهدنسیکناه  Galرب ؟

  Ineییدلبا اطعا  Gre Sorیذکو
 نوجما مکح هلا هسیاقهو هنزاوم  oyهدعاقرب

Shag هک دا شعرکوا ۰ cal Me 
 شش code sla یوم هک tee دار وک

asl lol Glee. YIطقف و قداص ربع  

 هرهالاسفنروک ذم ربخ رکاقوب ۰ ردیذک رخ

 زلوا قباطم هنیداقتعا كربخع هدبولوا قفاوم
 ربع طقفو میخ ربخ So هدلاح وا هسا

  هدنهنداقنعا لری هن روک ذم ربخ ۰ ردیذاک

 ضح بذک هسیا زلوا قفاوم هصالا سفن

 مه ett نوجا یسلوا aot Cite بولوا

 tao giles o> YI سفنهدمه one داقنعا

 ۰ ردمطعا طرش
 Jal رولوا قحهیالشاب ندساساو هتشیا

 لح قرلوا لمکم كب ییهدقع زمفیدشلاح هنلح

 ۱ ۰ زرولیبهدی
 او را EE دا
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 رریدلوب  Gy ۰قاب  زکلوا هشيمه |
 تحدم دجا

7 
x * 

yaa”, « ۱مولع  ie 

 BN par مدنفا مرکمو مرتح
 در شر, ره SMG رگشیدروس دارا

 لح هد هلة سه تروص a4 هص وصح (dia رع

 .مدیشقا صرع لوا ندنوب یمجهیلبا تریغ
 سنایس »و « فیش زوب سنایس »لواب لوا هتشپا
 وب ییرلقدلوا كعد هن لرایش یک «تقازکا
 كب ضعب ۰ مرولا !lat هحرش هدمهصبرع

 حرش هدكراهطقن نالوا كحدل روک یک یداع
 سردهفراع » ینالبصفت كح هل رو هدنسهسیاقهو

 اجر COLE دع Gals « یساطعا نافرع

 .ایشراعمتاذردقه ره یرلهضیرع و ۰ مراد ا

oSرویلبا مدقت  glee copa!یرلنو لصا  
Usd Balلاصحا  hr4 هم  © va? 

Vo! ca۰ ردءران  
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 4_هفد هنم و كنه سا ںالب روب دارا

Rage.هللرب و  leباوح  Pyeزکفلدروس  

 .adel ۰ ۰ سهل وا ,tle bile حا حاصباو حرش

 و و رر, یل ر ره J eras وب

 خیرد یزکهدعاسمهتیلا SKE ا تربع هلح هد هلقتسم

 ۰ نکس ا

 sles لوا نک واو ماتخ همهضلرع وب

 ر Des bjork del لا رقفیفح

 مهداافا ینا رکش 4 هبیحو ید لباقم ob وطع

Ubeو د  رلهعبطم  Badly seرارح 6  

 رم دخ یو a ناجرتهداسلا قوف ةقامو

 !yor عطنم هللا ء Eyed ندماود هد زکه ب رش

 ودوا وش هسیازعاچرت . ۰ ردیاتک سیلحریخ «

Jadیر  dolceهدنما كمريک رایسهعفان  

 IT Ay“ زکمروس « ردیابحا تیعص شون

 نتمدخ هنس 2 وا نواهکزد رلهجوتیءدلوب ون

lyن  ley3( وص  Arendاود مد وردت  

 ایرو پچ تریغهنسهما دا bey San تاهجوت
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 ale سەيلخاد تال yet ؟ردیمکچ رک ۰رویلک ۱ مزال قمالاق یتیقو ردق رب چ كنەراب هروک هر |
 تامولعم !pals ندنال 544 هدن ری رور تبکح 1 oy لئاسم یرلکدلبا لیکشت كرالاّوم وب ؟ ییا !shal pies نکنز زر یهسرولیدبا |
 وب نوجا كقل بوس ینیرلءهدنب هدهسیا ندهیعطق 1
 كکره یرلن LS رار هلا دارا یرالاوس ©
 رولب هلوا ردت ةم تحدم را dle: Sb ه 1 < احمو حاصیاو ح رش هدنروص Sande هاک ۱ |

aeردتقم هراس مالقا هدشعا  peal g|هنسهح شعا  
 كی ردق هبیدع ۰زکسروییلوب ید هدنافیطلت

  ۱قوح  aut! y pes eee SUSIتافیطلت مدیا .

Sel ۲ای داع هروک  per۴ . اقیح ندنسیفلخ عطا وت  

 SEI cal رایوق هنلاح درم” رورفم رب بود |

 دهابوه 
 هدرایش یداع اهد هسنلابردق هب یدعش
a 

 ندرلتحاس OV قشیقاب كي .Ks یدانسا | cP رر ”J یک مر هلردروک یزکرلتافتلا |
 مد یزکتافتلا یهعفدو نوچ ا غیداک | ینیدلو |
 ۰ ۰ مدلیا قلت 0 9



eeتا 2  

 » نیوتکم sy هدنماقم تس رهف <

 1 یرلترضح مدنفا مرو زی زع
 هریخ هکن وح <I“ ضع هدلاع رکدوح و.

 ءنحاع ررحوب ale زا tal .زکسروسدبا تلالد

 نکنید روبب دارا ءدیوتکم زکفیدزاب gly تافتلا
 وا هلسو هلح یرلهدقع قوح رب لاؤس جاقرب
 قوج ch قموقوا Sb یلالحما تروص هکرویل

Jaعفانم نوچ ا  Ladsمزلتسم ییهیمکح و هینف  
 قح هل روب تمه هد هتاقيبطت ضعب ۰ ردقحهلوا
 یروص تیدام هدر هونعم تفت ةع لوا

 .ردیا بسک
 : هک زکسروییروص
 «تقازک | سنایس »و« فیتیزوپسنایم »

 رایش لصن یتامیسقت زمکیدتشیا کی كمولع یک
 Ae یک و ی یاره لک وا

ely J}د ودعم یعدنورت هد یار وط یئاط  

 عماج Gog تعفنم كئيش ناد تورت ؟رارالیق
 ۔ Sole“ نود هو روا ؟ردکعد 4 كعد یسوا
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Ala ee sهدنص وصخ قمراقبح  

B®كمر وج هنن رلاشيط یب را ا  « 

 نالواكج هلی هریدتا زب وجب هلی ینب ریبعت
 نوا زس تاظحالمو تاح صوت هجن

 . م رابا دىما یتفح هلوا بح وم ی یلک عفن

 Nl هک « ac تئارف » یه هتشرأ

 sel gl شمال زاب زونهقرهل وا هصلناقم -
 3 : اس Bt ai تسلا

 تحدمدج |

o—بس  



۸ 
۹ ۷ = 

 ےس ہک

4 2۵ ۱ 
laa 

 هزکمان BG چاق ر pook هناذ رب

aهدعاسم همکلکعا « هيد هد »  Apرار  

 یاوفراعم ele مردا اجرهدیلویق |
 لوغشُم هلبلبصحت هدیهاشدا باک ر اک

 یی راتیهام كن Byes ندنونف زکغیدلوا :
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